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RESUMO 

MELLO, R.G.A. Modelo de simulação e análise teórico-experimental de se1penlinas 
re:,friadoras e desumidificadoras de ar. São Carlos, 159p. Dissertação ( Mestrado) -
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 

Em sistemas fiigoríficos de compressão a vapor, o evaporador é o 

equipamento responsável direto pela retirada de calor de ambientes refrigerados. Por 

esta razão, este componente é a fonte de investigação do presente estudo, o qual teve 

por objetivo principal a busca por alternativas para a melhoria de desempenho térmico 

em sistemas frigoríficos. Isto posto, o trabalho foi desenvolvido em três frentes de 

estudo, as quais encontram-se interligadas entre si : desenvolvimento de programa de 

simulação de serpentinas resfi·iadoras; realização de ensaios para determinação das 

capacidades de trocadores de calor; e revisão bibliográfica circunstanciada do 

coeficiente de transferência de calor do lado do ar. O programa de simulação 

desenvolvido, o qual tomou como base o modelo proposto por Rich, mostrou ser uma 

ótima ferramenta de trabalho, tanto no meio acadêmico como no indust rial. Como 

conseqüência da elaboração do programa, fez-se uso de correlações já exi stentes para 

detenninação dos coeficientes de transferência de calor do lado do refrigerante, Bo 

Pierre, e do lado do ar, McQuiston, sendo esta última escolhida a partir de um 

sumário de correlações levantadas quando no estudo dos coeficientes de transferência 

de calor descritos acima. Para que o programa fosse validado como ferramenta de 

trabalho, foram realizadas simulações dos ensaios das serpentinas testadas e seus 

resultados confrontados. Tais resultados apresentaram uma adequada concordância, 

possibilitando validar o programa. Os ensaios foram realizados segundo 

recomendações da norma ASHR.AE 25/ 1992. Dos dados obtidos nos testes, também 

foi proposto uma correlação para o fator j-Colburn para superficies secas; no entanto, 

tratou-se apenas de especular acerca de seu comportamento com as demais 

correlações, as quais obtiveram boa concordância. 

Palavras-chave: Trocadores de calor; simulação; coeficiente de transferência de calor 
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ABSTRACT 

NlELLO, R.G.A. lv/ode/ ofsimulation mui 0/ICI~)'sis of cooling and air delwmid!fuing 
coils, 2000, 159p. Dissetiação (Mestrado)- Escola de Engenharia ele São Carlos, 
Universidade ele São Paulo. 

In refrigerating systems of compression to vapour, the evaporator is the 

direct responsible equipment for remove of heat of cooling environments. ln thi s way, 

the component is the source of investigation of the present stucly, which had for main 

objective the search for alternatives to improvement the performance thermal in 

refrigeration systems. The research was developed in three studies fronts, that are 

connected each other: development of program of simulation of cooling coils; tests to 

find the performance of heat exchange; anel revision bibliographical of the coeftlcient 

of heat transfer of air. The developecl simulation program, baseei in the Rich's moclel, 

it showed to be a goocl work tool, as in the academic, as in the industrial behaviour. 

As consequence o f the elaborat ion the program, it was used existents correlations to 

calculation the coefficients of refrigerant heal transfer, Bo Pierre, and to air, 

McQuiston, the last one was choose from a correlation's summary. Same simulations 

were made to validated the program of the tested serpentines and the resu lts were 

confi·onted. Such resu lts presenteei an appropriate agreement that contributed to 

validate the program. The tests were accomplishecl accorcling to reconm1enclations of 

the norm AS.HRAE 25 I 1992. One correlation was proposed for the factor j-Colburn 

for dry surfaces in base of the testes results; however, the purpose was to speculated 

its behaviour with the other correlations, which obtained good agreement. 

Keyworcls: Heat exchangers, Heat transfer coefficient, Simulation 
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CAPÍTULO 1 -INTRODUÇÃO 

1.1 - Considerações Gerais 

É difícil concebermos a sociedade atual isenta dos benefícios oferecidos pelas 

tecnologias que viabilizam processos de transferência de calor, mais especificamente, 

a refrigeração. De forma genérica, refrigeração pode ser definida como qualquer 

processo em que ocorre transferência de calor, e que objetiva o controle e a 

manutenção da temperatura e/ou condições ambientais de um corpo ou ambiente. 

Consequentemente, o processo de refrigeração acabou adquirindo ampla aceitação no 

mercado, seja na promoção de conforto ou em aplicações industri ais. 

Por refrigeração de conforto estamos definindo toda situação em que a 

tecnologia em questão é aplicada para proporcionar ambientes agradáveis e saudáveis, 

ou melhorar o padrão de viela da sociedade. Sistemas ele ar condicionado e 

refrigeradores residenciais são os exemplos mais representativos da refrigeração de 

conforto. Refrigeração industrial é a área da refrigeração responsável, entre outras 

aplicações, pela conservação, processamento e transporte de alimentos, como também 

processos industriais de fabricação, incluindo as indústrias químicas e petroquímicas. 

Como pode ser visto, a refi·igeração é um processo largamente utilizado e, de uma 

forma ou de outra, sempre está presente em nosso cotidiano. 

Segundo classificação de McQUISTON (1988), a refrigeração pode ser 

obtida, basicamente, por três processos: 

• Compressão a vapor 

• Absorção 

• Termoelétrica 
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Ainda que tais processos possuam características distintas, é possível 

identificar um ponto em comum entre eles, o consumo de energia, que é condição 

básica e necessária para o funcionamento de tais sistemas . 

Nessa perspectiva, uma das maiores preocupações dos projetistas e 

engenheiros de refhgeração tem sido com relação ao elevado consumo energético dos 

sistemas utilizados para a obtenção do frio . Tais preocupações se traduzem na 

necessidade de desenvolvimento de pesquisas visando a redução dos custos de 

produção e otimização dos processos de obtenção de frio. Dentro deste contexto, o 

presente trabalho buscará alternativas que possam melhorar o desempenho térmico de 

sistemas frigoríficos. Para tanto, um estudo tendo como objetivo principal a 

transferência de calor do lado do ar em serpentinas resfi-iadoras foi realizado. 

Especificamente, trata-se do estudo de um componente do sistema de 

refi-igeração, o evaporador, que é o equipamento responsável direto pela retirada do 

calor de ambientes refrigerados. Os evaporadores são tipos específicos de trocadores 

de calor; cuja característica intrínseca é o processo de evaporação que ocorre durante 

seu funcionamento. Evaporadores constituídos por tubos e aletas também são 

conhecidos como serpentinas resfriadoras. Um exemplo deste tipo de trocador de 

calor, comumente encontrado em sistemas frigoríficos, é mostrado na Fig. 1. 1 . 

Figura 1.1 Serpentina resfriadora e desumidificadora de ar 
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Um evaporador pode apresentar grande diversidade de formas constmtivas, 

as quais se orientam pelas variações de parâmetros geométricos•. Portanto, uma 

questão sempre colocada é saber como e com que intensidade a mudança de 

parâmetros geométricos afeta o seu desempenho. 

Dentro desta ótica de preocupações, a pesquisa desenvolvida está calcada em 

três frentes: estudo do coeficiente de transferência de calor do lado do ar, realização 

de ensaios para a determinação da capacidade desses trocadores de calor e elaboração 

de programa de simulação de serpentinas resfriadoras e desumidificadoras, o qual 

será aferido com os dados obtidos nos ensaios referidos acima. A escolha de tais 

frentes de estudo é justificada por diversas razões. 

O programa de simulação comporta-se como importante ferramenta de 

trabalho, uma vez que permite determinar com segurança o desempenho de 

serpentinas resfriadoras, minimizando tempo de ensaio sem custos excessivos em 

equipamentos e manutenção. Outra vantagem dos programas de simulação é a 

possibilidade de verificar quais os parâmetros geométricos mais significativos no 

desempenho de serpentinas resfriadoras. 

Contudo, para que tal programa possa ser utilizado como instmmento de 

trabalho, deve antes ser aferido. Nesse sentido, foi desenvolvido um procedimento 

experimental com o intuito de fornecer dados suficientes para satisfazer esta 

necessidade. Assim, ensaios foram realizados com serpentinas de distintas 

características geométricas, sob diversas condições de carga térmica, segundo as 

normas estabelecidas pela ASHRAE 25 e ARI 4 1 0-8 1. Além da aferição do programa 

de simulação, os dados dos ensaios também foram utilizados para propor uma 

correlação que expressasse, para baixas temperaturas, abaixo de 0°C, o coeficiente de 

transferência de calor do lado do ar. Tal proposição é justificada devido à 

discrepância entre as distintas correlações de transferência de calor do lado do ar, 

principalmente para serpentinas utilizadas em sistemas frigorificos. Este procedimento 

1 Por parâmetros geométricos entende-se formas de nletas, espessura e espaçamento de 
aletas, configurnção dos tubos, cspnçamento transversal e longitudinal de tubos, número de fileiras de 
tubos, número de tubos em altura, formas de tubos (sendo que os mais utilizados são os circulares e 
os h1bos chatos), etc. 
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se insere entre os objetivos do trabalho, mas serve como referência comparativa com 

as demais correlações. 

Como consequência da elaboração do programa de simulação de serpentinas, 

fez-se necessário o uso de correlações já existentes que determinem coeficientes de 

transferência de calor para ambas as correntes: do lado do ar e do lado do 

refrigerante. Em situações em que ocorrem processos de transferência calor entre uma 

corrente de gás e uma de líquido, a maior parcela da resistência térmica total perience 

à resistência térnúca oferecida pela corrente de ar. Por esta razão, o presente trabalho 

limitou-se a um estudo direcionado aos processos de transferência de calor do lado do 

ar. Estes, geralmente, são funções de parâmetros geométricos. Uma característica 

intrínseca deste tipo de trocador de calor é a complexidade de sua geometria. 

Portanto, toma-se dificil determinar, analiticamente, os coeficientes de transferência 

de calor do lado do ar, salvo para superfícies extremamente simples. Dessa forma, o 

que usualmente se faz é determinar, experimentalmente, correlações que expressem 

tais coeficientes para um conjunto específico de geometrias. Dentro desse propósito 

pesquisou-se na li teratura especializada as correlações para o coeficiente de 

transferência de calor no lado do ar disponíveis para serpentinas resfi·iadoras, bem 

como suas condições superficiais2 e suas faixas de aplicabilidade, em especial, aquelas 

do tipo tubo e aleta de placa contínua. Além da busca de correlações, procurou-se 

conhecer o efeito de variações geométricas sobre o desempenho térmico das 

serpentinas resfriadoras de ar citadas acima. 

Isto posto, o trabalho encontra-se divido da seguinte fom1a . O Capítulo 1 

apresenta os objetivos principais do trabalho, com base em uma discussão dos 

conceitos básicos de refrigeração, bem como da apresentação dos tipos e 

características de serpentinas resfriadoras. No capítulo seguinte (Capítulo 2), são 

apresentados fundamentos sobre serpentinas resfriadoras de tubo e aleta de placas 

planas e um levantamento bibliográfico circunstanciado dos processos de transferência 

de calor do lado do ar para tais tipos de trocadores de calor. A descrição da bancada 

experimental e os procedimentos de ensaio compõem o Capítulo 3. O Capítulo 4 

2 E ntende-se, por condições superficiais, ns condições em que n supcrl1cie da serpentinn se 
encontra, seca ou úmida, sendo que esta última envolve também processos de transferência de massa. 



5 

apresenta os parâmetros obtidos com resultados experimentais, e o levantamento da 

correlação do fator j-Colburn do lado do ar. O modelo matemático utilizado no 

programa de simulação de serpentinas e a comparação entre resultados ensaiados e 

simulados são apresentados no Capítulo 5. Por fim, o Capítulo 6 destina-se a 

apresentação das conclusões e sugestões para trabalhos futuros. 

1.2- Ciclo Básico de Compressão a Vapor 

Conforme anteriormente sugerido, a refrigeração é obtida basicamente por 

três métodos: compressão a vapor, absorção e termoelétrico. Dentre tais métodos, o 

de compressão a vapor é considerado como o mais importante, uma vez que 

apresenta o melhor rendimento térmico dentre todos os outros métodos e, em um 

hori zonte de médio prazo, não apresenta um substituto potencial com características 

de meU1or desempenho. Uma breve discussão do ciclo de compressão a vapor será 

dada a seguir, com o objeti vo de estabelecer o contexto do presente trabalho. 

(3) 

--- condenso. dor 

vó.l vulo. ele> cxpo.nGà.o 

evoporo.dor 

Figura 1.2 Ciclo ele compressão a vapor 

c or·1pre s sor 
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O ciclo básico de compressão a vapor está esquematicamente representado 

na Fig. 1.2, sendo constituído por um condensador, um compressor, um dispositivo 

de expansão e um evaporador. 

Os estados e processos termodinâmicos do fluido de trabalho (refhgerante) 

em um ciclo básico estão adequadamente representados no diagrama p-i, conforme 

Fig. 1.3. Uma análise do ciclo de compressão a vapor, Fig. 1.3, permite entender com 

maior clareza seu princípio de fimcionamento. Como ponto de partida, o ciclo básico 

será analisado a partir do estado do vapor na entrada do compressor, estado 1. O 

compressor tem como fimção elevar a pressão do vapor até a de condensação, por 

meio de um processo supostamente isoentrópico, estado 2. A seguir, no condensador, 

o vapor superaquecido transfere calor ao meio externo, num processo que pode ser 

dividido em duas partes: uma, em que o resfriamento ocorre à pressão constante e 

com redução da temperatura do fluido, representada pelo processo 2-3; a outra, em 

que o refrigerante perde calor para o meio externo num processo de condensação do 

fluido refrigerante, isto é, o processo ocorre à pressão e temperatura constantes, 

processo 3-4. 

12345 ciclo bós1co de cor1pressõ.o 

4 

ex[:ionsõo 

SL--- ----1 
evo.poroçõ.o 

entolp10 

cor1pr~essõ.o 

Figura 1.3 Diagrama p-i do ciclo de compressão a vapor 
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O refrigerante no estado 4, líquido saturado, sofre um estrangulamento 

adiabático na válvula de expansão. Como consequência, o fluido refrigerante passa 

por uma redução de pressão e temperatura, num processo que se aproxima do 

isoentálpico. O estado do fluido na saída deste dispositivo conesponde a uma 

mistura líquido vapor, representado claramente pelo estado S. A mistura do fluido 

refrigerante escoando ao longo de todo o evaporador, processo 5-l, irá retirar calor 

do meio externo a ser refrigerado a partir da evaporação do líquido, processo que 

ocorre à pressão e temperatura constante. Com o término do processo de evaporação, 

o ciclo de compressão a vapor é concluído, de fonna que o fluido refrigerante passará 

novamente por todos os processos acima referidos. 

Uma questão importante com relação ao ciclo de compressão a vapor diz 

respeito à eficiência do ciclo frigorífico, definida pela razão entre a quantidade de 

energia que se pretende obter, efeito de refrigeração, e a que deve ser paga, trabalho 

de compressão. Tal eficiência em sistemas frigoríficos é denominada de coeficiente de 

eficácia, COP3
, e pode ser definida como: 

. , . efeito frigorífico coeficiente de eficacw = _ ____;;;_ _ __;;.____;::;___....:...__ __ 
· trabalho de compressão 

pela fig.1.3, temos: 

COP = efeito frigorífico = i1 - i5 
( 1.1) 

trabalho de compressão i 2 - i1 

Pela definição do COP dada ac1ma, pode-se dizer que em um circuito 

frigorífico é interessante obter um valor elevado do coeficiente de eficácia, isto 

porque será necessária menor quantidade de trabalho para um determinado efeito de 

refrigeração. Não obstante, o valor de COP tem uma relação muito estreita com as 

temperaturas de evaporação e condensação, uma afirmação que fica mais clara através 

3 O termo em inglês é Coefficient ofPcrformancc, daí a designação COP 
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de uma análise do coeficiente de eficácia do ciclo de refhgeração de Carnot
4

. Tal 

análise permite perceber que o valor do COP aumenta com a redução da temperatura 

de condensação e com a elevação da temperatura de evaporação. Entretanto, o 

aumento no valor do COP é mais afetado pela elevação em um grau na temperatura 

de evaporação, ao invés da redução em um grau na temperatura de condensação. Por 

outro lado, existem limitações quanto à determinação destas temperaturas, pois se 

assim não fosse, poderíamos operar com temperaturas de condensação e evaporação 

iguais, conseguindo um valor de COP máximo. 

Estas limitações são impostas pelas temperaturas do sistema frigorífico, ou 

seja, a temperatura em que o ambiente refrigerado deve ser mantido e a temperatura 

do meio externo. Para tanto, será necessário que a temperatura de evaporação do 

fluido refrigerante seja menor que a do ambiente a ser refrigerado, e que a 

temperatura de condensação seja maior que a do meio externo, condição para que a 

transferência de calor entre o refrigerante e os dois meios seja possível. 

Uma forma de atenuar a queda do COP é operarmos com baixas diferenças 

de temperatura, 1\ T, entre o nu ido refrigerante e os meios externos. Uma redução do 

Sf, para mesma quantidade de calor transferido itnplica, em aumento no valor de U 

ou A, conforme mostra a Eq.(1.2). 

Q = U A Ll'l' (1.2) 

O aumento da área de transferência de calor é uma solução que pode ser 

adotada com certas limitações, isto porque aumentos exagerados implicam em 

aumentos consideráveis no custo final do produto. Uma alternativa mais interessante é 

o aumento no valor do U, ou seja, no coeficiente global de transferência de calor. Este 

coeficiente, U, é inversamente proporcional à resistência ténnica total entre os meios 

quente e frio. Do conjunto de resistências térmicas que compõem a resistência térmica 

total, a parcela relativa ao lado do ar é a mais significativa. Isto porque, para gases 

·I O ciclo de refrigeração de Carnot é reversível e, portanto, aquele cuja eficiência não pode 
ser superada entre dois níveis de temperatura. STOECKER (1985) mostra com detalhes como o valor 
do COP é innuenciado pelas temperahaas de evaporação e condensação em ciclos de refTigeração. 
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como, por exemplo, o ar, os coeficientes de transferência de calor são baixos. 

Conforme já exposto, este trabalho procura justamente estudar o coeficiente 

de transferência de calor do lado do ar, procurando compreender como variações 

geométricas no trocador de calor podem afetar o processo de transferência de calor 

do lado do ar. Alterações nos coeficientes de transferência de calor influenciam 

diretamente o coeficiente global de transferência de calor e, portanto, o desempenho 

do ciclo. Para tanto, uma discussão detalhada sobre o coeficiente global de 

transferência de calor e, em especial, a transferência de calor do lado do ar, é 

apresentada no Capítulo 2. 

Com base nas discussões já realizadas, percebe-se que embora os trocadores 

de calor, evaporadores e condensadores, sejam componentes passivos, eles são de 

fundamental importância em sistemas frigoríficos . Devido às mais diversas finalidades 

de uso e à grande possibilidade de formas constmtivas, há no mercado uma grande 

variedade de trocadores de calor. Na seção seguinte é feita uma apresentação dos 

tipos de trocadores de calor mais comuns, suas formas constmtivas e suas 

classificações. 

1.3 - Trocadores de Calor 

Conforme já discutido, trocadores de calor são equipamentos importantes 

em ciclos fhgoríficos, com enorme diversidade de formas constmtivas. Esta seção 

classifica e apresenta as formas construtivas mais comuns destes equipamentos 

destinados a promover o processo ele transferência ele calor entre duas fontes de calor. 

Destaque especial é dado às serpentinas resfriadoras e desumiclificadoras, já que este 

tipo de trocador de calor consiste no objetivo principal elo trabalho. 

Trocadores ele calor são equipamentos que têm como objetivo realizar a 

transferência de calor de um meio quente para um frio, geralmente separados por uma 

parede metálica. Tal transferência ocorre, principalmente, por processos de condução 

e convecção. 

Trocadores de calor apresentam uma ampla diversidade de formas 

constmtivas, consequência direta das muitas finalidades de trabalho, razão pela qual 
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se faz necessátio classifica-los. Há diversas maneiras de se classificar trocadores de 

calor, as quais variam segundo o autor, entre os quais pode-se citar: FRASS e 

ÔZISIK (1965); WALKER (1982); KAKAÇ, SHAH e BERGLES (1982) apud 

ÔZISIK ( 1990). A seguir, apresenta-se uma breve discussão de alguns itens de 

classificação de trocadores de calor, resumidos nos seguintes: 

• configuração do escoamento 

• tipo construtivo 

• compacticidade 

As três pnnctpats configurações de escoamento são as de correntes 

paralelas e contra corrente, Fig.1. 4 e correntes cruzadas, Fig. I. 5: 

( a ) 

' • .L 

i' ':: ~:~~; - c,;{,, - , %\ ... -_ 

(b) 

Figura 1.4 Configuração do escoamento. (a) correntes paralelas, (b) contra corrente 

- - { .• 
Cmllll!lo l:ta~ 

r .. f (• . . vJ 

(a) (b) 

Figura 1.5 Escoamento em correntes cmzadas. (a) fluidos não misturados, (b) um 
fluido tnisturado e outro não 
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No escoamento em correntes paralelas, o fluido quente e o fluido frio entram 

na mesma extremidade, escoam na mesma direção e saem juntos na extremidade 

oposta do trocador de calor. No escoamento em contra corrente, os fluidos entram e 

saem em extremidades opostas. Em correntes cruzadas os fluidos quente e frio, 

normalmente, escoam em direções norma1s entre si, disposição em que os 

escoamentos podem ser misturados ou não, conforme Fig. 1.4. 

A compacticidade de trocadores de calor é um parâmetro não muito bem 

definido. Autores, como KA YS e LONDON ( 1984), sugerem que trocadores de calor 

compactos são aqueles utilizados em escoamentos em que pelo menos um dos fluidos 

seja gás, pelo fato de sempre estarem acompanhados de uma grande densidade de 

área externa. Para SHAH (1981) apud BEJAN (1996), compacticidade é definida em 

termos da área total de transferência de calor por unidade de volume do trocador de 

calor, m2/n/ Para o autor, trocador de calor é considerado compacto para valores 

superiores a 700 m2/m~ . Embora estas definições pareçam distintas, na prática são 

semelhantes, pois densidades da ordem de 700 m2/m3
, de área externa, são utilizadas 

em escoamentos envolvendo gases, como proposto por KA YS e LONDON (1984). 

Este tipo de const • ução é essencial quando os fatores tamanho e massa são restrições 

importantes de projeto. Deve-se lembrar que este estudo trata de evaporadores 

utilizados no resfriamento de ar, portanto, pode-se adiantar que os trocadores de 

calor utilizados se enquadram na classificação de trocadores de calor compactos, 

seguindo classificação sugerida por KAYS e LONDON, uma vez que as serpentinas 

ensaiadas possuem densidades variando entre 200 e 600 m2/m3
. 

Há grande diversidade de formas construt ivas de trocadores de calor 

compactos, dentre os quais podem ser citados quatro: os de placa, os placa aletada, 

os regenerativos e de tubos aletados, comumente denominados de serpentinas5
, esta 

última consistindo no objetivo principal do trabaU10. As serpentinas são geralmente 

constituídas de tubos cilíndricos ou chatos, em cuja superficie exterior são instaladas 

placas de metal ou aletas, como mostra a Fig. 1 .6. Uma discussão a respeito destes 

5 Para se obter mais informações sobre as características constmtivas de trocadores de 
calor, bem como as condições de trabalho de c.ada uma delas, algumas fontes podem ser consultadas, 
tais como SHAH ( 1981) e FRASS ( 1989). 



trocadores de calor é feita a seguir, para efeito de introdução ao presente estudo. 

(a) 
A.leta p\&na 

continua (b) 

Figura 1.6 Geometrias de tubos aletados: (a) tubo chato com aleta de placa 
contínua; (b) tubo circular com aleta de placa contínua; (c) tubo circular 
aletado individualmente 

1.4- Serpentinas Resfriadoras 
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Segundo KAKAÇ ( 1991 ), cerca de 60% dos trocadores de calor usados em 

aplicações industriais envolvem um processo de mudança de fase em pelo menos um 

dos fluidos. Tais equipamentos são chamamos de evaporadores ou condensadores. 

Em evaporadores, o fluido refrigerante, no estado líquido, é vaporizado a uma baixa 

pressão e, portanto, a urna baixa temperatura, com o objetivo de receber calor de um 

espaço ou corpo. DOSSAT ( 196 1) sugere a ocorrência de três tipos principais de 

evaporadores: de casco-tubo, de placas e as serpentinas com aletas. Neste trabalho, 

serão discutidas apenas as serpentinas, por ser pertinente ao objetivo proposto. 
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As serpentinas são equipamentos constituídos, geralmente, de tubos Jjsos6
, 

em cuja superficie exterior são fixadas aletas de distintas configurações. Na grande 

maioria dos casos, os tubos são de seção circular ou achatados, enquanto as aletas 

apresentam uma larga variedade de formas, conforme Fig. 1.7. As formas mais 

comuns são as de placas lisas, onduladas e do tipo "louver"; no caso de aletas 

individuais, as anulares e quadradas são as mais comuns, Fig. 1.8. 

o o 
D U 

<o> ot~to ploM <cl ole1o ccr,.vgotlo trióf>gvlof' 

R LJ 

Figura 1.7 Geometrias de aletas contínuas mais comuns 

Uma característi ca das serpentinas com aletas é a compacticidade. Isto 

porque o uso das aletas aumenta significativamente a área de transferência de calor 

em relação ao volume do trocador de calor, conforme já discu tido. As aletas são 

muito empregadas em associação com os gases, uma vez que estes se caracterizam 

por coeficientes de transferência de calor relativamente baixos quando comparados 

aos dos líquidos. Segundo WEBB ( 1993), este valor é cerca de 5 a 20 %. Portanto, 

uma forma de compensar tal deficiência é aumentar a área de troca de calor, através 

do aletamento. 

6 Recentemente tem-se utilizado tubos com mccatüsmos internos de intensificação de 
transferência de calor. No Capítulo 4, uma comparação entre este tipo de tubo com o liso é re.1 lizada. 
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(b) 

Figunt 1.8 Geometrias com tubos aletados individualmente. (a) aleta circular; (b) 
aleta quadrada 
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Em refrigeração, as serpentinas são usadas tanto em evaporadores quanto em 

condensadores. No caso dos evaporadores, recebem o nome de serpentinas 

resfhadoras e desumidificadoras, em virtude elo processo de resfriamento do ar estar 

associado, em geral, a sua desumiclificação. Neste estudo, o termo serpentina será 

usado para designar tais tipos de trocadores de calor. 



CAPÍTULO 2- CONSIDERAÇÕES GERAIS SO.BRE O 
DESEMPENHO TÉRMICO DE 
SERPENTINAS 
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Conforme exposto, os objetivos principais do trabaU1o abrangem três frentes 

de estudo: elaboração de um programa de simulação de serpentinas; determinação 

experimental das características e capacidades de serpentinas resfriadoras; e o estudo 

da transferência de calor do lado do ar, tendo como meta o levantamento bibliográfico 

das correlações existentes para os coeficientes de transferência de calor do lado do ar. 

A partir de alguns modelos de simulação numérica de serpentinas 

encontrados na literatura, um foi escolhido como base para o desenvolvimento do 

modelo computacional, ainda que contando com algumas modificações. Dentre os 

modelos encontrados, apenas os mais significativos serão, sumariamente, 

apresentados e discutidos. 

O levantamento bibliográfico referente ao estudo do coeficiente de 

transferência de calor do lado do ar centrou-se na busca de correlações com vistas a 

selecionar a mais adequada para a utilização no programa. A adequação de uma 

correlação particular será avaliada com base nos resultados experimentais. 

A seção 2. 1 apresenta os conceitos e fundamentos básicos relativos ao 

projeto e cálculo de trocadores de calor, de tal forma a localizar e justificar os 

objetivos propostos. 
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2.1- Fundamentos 

Projetos de trocadores de calor envolvem uma série de parâmetros, 

relacionados aos processos de transferência de calor e perda de carga. Tais 

parâmetros devem ser analisados e tratados de modo a obter o melhor desempenho 

possível, sem ignorar aspectos dimensionais e, principalmente, econômicos. 

A seguir, são apresentados os parâmetros mais relevantes para a análise e o 

projeto de trocadores de calor compactos. Uma abordagem mais ampla relativa a este 

tipo de trocador de calor pode ser encontrada em KA YS e LONDON ( 1984). 

2.1.1- Coeficiente Global de Transferência de Calor 

Na análise dos trocadores de calor, várias resistências tém1icas estão 

envolvidas entre os fluidos quente e fiio, constituindo o denominado coeficiente 

global de transferência de calor, U. Basicamente, o conjunto de resistências ténnicas 

para serpentinas resfriadoras é composto por: 

• resistência entre a superficie interna dos tubos e o fluido interno 

(convecção); 

• resistência de condução pela parede do tubo; 

• resistência de contato entre tubos e aletas; 

• resistência entre a superficie externa do trocador de calor e o fluido 

externo (convecção). 

Tais resistências podem ser associadas pela analogia de circuitos elétricos, 

conforme demonstra a Fig. 2. I. 

R ' R CO<'~<• R CO(lt R e 

T o •-V\J\N /\f\N\r- Te 

Figura 2.1 Circuito elétrico análogo 
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A resistência térmica total pode ser expressa da seguinte forma: 

R =-
1
-= +R +R +--

total U' A A h comi cont 
/1 I]; ; ; 1J eAehe 

(2.1) 

A resistência associada à condução (segunda parcela da Eq. (2.1)), 

corresponde à resistência oferecida pela parede do tubo, a qual, salvo aplicações 

restritas, é constituída de materiais metálicos, os quais apresentam como característica 

elevada condutividade térmica. Tal característica, associada a uma reduzida espessura 

de parede, implica num valor de resistência térmica muito baixo, podendo assim ser 

desprezado sem alterar significativamente o valor da resistência térmica global. Neste 

trabalho, tal resistência não é desprezada, mas está associada a uma resistência 

relativa ao metal, tubo e aletas, conforme se mostra no Capítulo 5. 

A terceira parcela da Eq. 2. 1 está associada a um possível contato superficial 

imperfeito entre as superficies da aleta e do tubo, caracterizada por lacunas que, na 

maioria das vezes, são preenchidas por ar~ são justamente tais lacunas que contribuem 

pata a resistência de contato. Neste trabalho, a resistência térmica de contato será 

desprezada, uma vez que tal valor praticamente não tem nenhum efeito sofre a 

resistência térmica total. Infonnações mais detall1adas a respeito da resistência térmica 

de contato são encontradas em SHEFFIELD ( 1985-a) e SJ-ffiFFIELD ( 1985-b ). 

O termo 17, da Eq .(2. 1 ), é denominado de eficiência da superfície aletada e 

sempre está associado a possíveis aletamentos nas superfícies interna ou externa. Em 

superficies internas, a presença de aletas é uma prática pouco usada, neste caso, a 

eficiência superficial assume o valor unitário, ainda que nos últimos anos o uso desta 

técnica tenha evoluído. Em superfícies externas, onde ocorre o escoamento de gases, 

o uso de aletas é prática obrigatória pois, como observado no Capítulo l , uma 

característica intrínseca dos gases é o baixo coeficiente de transferência de calor. 

Sendo a eficiência de aletas um parâmetro importante na determinação da capacidade 

dos trocadores de calor, as próximas seções apresentam procedimentos para a 

determinação da eficiência da superfície aletada de serpentinas de tubo e aletas de 

placa contínua. 
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Com base na discussão realizada, pode-se afirmar que a resistência ténnica 

total é composta, basicamente, pelas resistências térmicas associadas às superficies 

externa e interna. O escoamento do fluido interno se caracteriza por valores elevados 

de coeficiente de transferência de calor, principalmente quando ocorre mudança de 

fase. O elevado coeficiente de transferência de calor está associado a uma reduzida 

resistência térmica, consequentemente, este valor não contribui de maneira 

significativa na resistência térmica total. Embora a determinação destes coeficientes 

não faça parte dos objetivos do trabalho, uma breve discussão, referente aos 

coeficientes do lado interno, utilizados para o desenvolvimento do programa, será 

apresentada. 

Por outro lado, sabe-se que o coeficiente de transferência de calor do lado 

externo, no caso o ar, é muito baixo, o que gera valores elevados de resistência 

térmica. Estes valores são responsáveis pela resistência térmica total quase que em 

sua totalidade. Desta forma, o conhecimento do coeficiente de transferência de calor 

do lado do ar é de fundamental importância para projetos de trocadores de calor. 

Contudo, não são muitos os trabalhos que tratam deste assunto, conseqüência do 

pouco interesse, por parte dos fabricantes, pela divulgação de seus conhecimentos. 

Dentro deste âmbito, pretende-se reali zar uma busca, dentro da literatura 

especializada, de con·etações para os coeficientes de transferência de calor do lado do 

ar, bem como acerca do efeito de variáveis geométricas. Pretende-se, também, 

especular sobre uma possível correlação para o coeficiente de transferência de calor 

do lado do ar com base nos dados experimentais obtidos a partir desse estudo. 

2.1.2 - Eficiência de Aletas 

Em serpentinas resfriadoras de tubo e aletas, a eficiência das aletas é um 

parâmetro importante na determinação da capacidade dos trocadores de calor. Para a 

determinação da eficiência da aleta faz-se necessário saber se, além de transferência 

de calor, o processo de transferência de massa também está presente. Em serpentinas 

de tubo e aletas de placas contínuas é dificil avaliar a eficiência de aleta, em virtude da 
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complicada geometria. Neste caso, a eficiência pode ser determinada por dois 

métodos: de área circular equivalente e setorial. No primeiro método, de raio circular 

equivalente, a aleta tipo placa é dividida em regiões de influência dos tubos, onde 

cada região de influência é analisada como uma aleta circular de área equivalente, 

conforme Fig. 2.2: 

Raio circular equival ente 

/ Regiõ.o ele influência 

~--c ·\'-----------~------------~ 

::_: ~} ___ S? __ L_C? __ j 
I _____ ..... : : : 

I I I o:olo: 
I I 
I I 

I I I I 
L ____ ________ L ___________ J----------- - ~ 

Figul'a 2.2 Região de intluência em aleta do tipo placa e seu respectivo raio circular 
equivalente 

CHAPMAN e McMlLLAN ( l967) apresentam o rend imento da aleta 

circular de seção retangular em termos das funções de Bessel, Eq. (2.2), num estudo 

em que o efeito de transferência de massa não é considerado. 

2re 
'7 = ç 

mL(Re q + re) 

onde: 

Ç = k1 (m re )11 (m Re q) - / 1 (m re )K1 (m Re q) 

k0 (m re )11 (m Re q) - I 0 (m re)K1 (m Re q) 

m = 

(2.2) 

O segundo método, o setorial, consiste na divisão da aleta em pequenos 
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setores, Fig. 2.3, e na determinação da eficiência da aleta a partir dos referidos 

setores. Tal método apresenta certo grau de dificuldade e, segundo sugestão de 

W ANG et al.(l997), a diferença para o de área circular equivalente é cerca de 2%. 

Figura 2.3 Aleta dividida em pequenos pedaços para análi se do método set01 ia I 

Portanto, em aplicações de engenharia, o método de cálculo da área circular 

equivalente é preferível ao método setorial devido a sua simplicidade e a uma precisão 

relativamente boa. Alguns autores como McQUTSTON e P ARKER ( 1988), 

THRELKELD (1970) e CHARTERS e THEERAKULPISUT (1989) propõem 

algumas soluções para a cálculo do raio circular equivalente. Estes raios são 

determinados com base na disposição dos tubos nas aletas, como ilustrados na Fig. 

2.4. Com base nessas configurações, determinam-se os raios do círculo equivalente, 

representados pelas equações apresentadas na Tabela 2. I . 

CHARTERS e THEERAKULPISUT (1989) analisaram a eficiência da aleta 

anular da mesma fonna que CHAPMAN e McMll.LAN ( 1967), mas propõem uma 

modificação. Esta modificação consiste em substituir as funções de Bessel por 

polinômios, cujo intuito é simplificar o cálculo por computador, ainda que, com o 

advento do avanço tecnológico da informática, tais simplificações deixam de ser 
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significativas. 

Sl 

11 
St~--~+~~~~~·~-+--~ 

(A) 
<Bl 

(() 

Figura 2.4 Raio do círculo equivalente: (A) arranjo retangular; (B) arranjo 
hexagonal; (C) arranjo circular 
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McQillSTON (1975) apresenta uma proposta simples de cálculo de 

eficiência de aleta, com processo simultâneo de transferência de calor e massa. Em 

seu estudo, McQUISTON (1975) mostra que o processo de desumidificação do ar 

degrada a eficiência da aleta. Em situações n01mais de trabalho, a queda da eficiência 

de aleta para superfícies úmidas é cerca de 8% em relação às condições de superfície 

seca. THRELKELD ( 1970) também propõe um estudo da eficiência de aletas quando 

ocorrem processos simultâneos de transferência de calor e massa. 
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Tabela 2.1 Equaçoes para deternunação do rato cu·cu ar ~uivalente 

AUTOR 

McQUISTON et. a/ (1988) 

CHARTER) et. a/ (1989) 

'J'HRELKELD (1970) 

RAIO CffiCULAR EQUIVALENTE 

*Para arranjo retangular, Fig. 2. 2 - A 

Req = 1. 281f!(f3-0.2)~ (2.3) 
r e 

* Para arrm!}O hexagonal, Fig. 2. 2 - B 

Req = 1. 271f!(f3-0.3)~ (2.4) 
r e 

onde: 

lfl = !!!_ '/3=~ 
re m 

2h e 111 = ar 

~ koletoea 

*Para anml}o retangular, Fig. 2. 2 - A 

SI 
Req = 1 2-v tr 

(2 .5) 

* Para arrm!io hexagonal, Fig. 2. 2 - B 

Req ~ JL(JJ.lj 
2tr 

(2.6) 

* Para arrml}o circular, Fig. 2. 2 - C 

Re q = ~S~St (2.7) 



2.1.3- Coeficiente de Transferência de Calor no Lado do 
Refr·igerante 
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Conforme mencionado, a resistência térmica do fluido refrigerante mais a 

resistência oferecida pelo lado do ar correspondem, sozinhas, à quase totalidade da 

resistência térmica global. Desta forma, a determinação dos coeficientes de 

transferência de calor do lado do fluido refrigerante são de grande importância na 

análise e projeto de trocadores de calor. Embora a determinação de coeficientes de 

transferência de calor do lado do fluido refrigerante não seja o objetivo principal do 

estudo, a determinação destes coeficientes é de fundamental importância na 

elaboração do programa de simulação. Portanto, a seguir, é apresentada uma análise 

sumária de algumas correlações utilizadas no desenvolvimento do programa de 

simulação, cada qual com uma determinada finalidade: a equação de DITTUS

BOEL TER, utilizada nas regiões de escoamento de vapor superaquecido~ a equação 

de Bo-PIERRE, destinada à região de evaporação do refrigerante. 

Para o escoamento interno de fluido refrigerante em mudança de fase, há 

diversas correlações para a determinação do coeficiente de transferência de calor do 

lado do fluido refrigerante. A maioria destas correlações fornece valores locais do 

coeficiente de transferência de calor, isto porque tal coeficiente sofre grandes 

alterações durante o processo de evaporação 

Mesmo com grande variação no coeficiente de transferência de calor, 

ex istem correlações que expressam valores médios para o evaporador. Uma referência 

adequada a respeito das principais correlações de transferência de calor do lado do 

fluido refrigerante disponJveis na li teratura, é encontrada no trabalho de BANDARRA 

( 1997). 

Para fins de elaboração do programa de simulação de serpentinas 

resfriadoras, as correlações de Pierre ( 1956) apud BANDARRA ( 1997), e a de 

DITTUS-BOEL TER ( 1930) apud INCROPERA (1992), são as de maior interesse 

visto que apresentam maior simplicidade de cálculo. As correlações de Pierre ( 1956) 

são utilizadas em situações em que o fluido refrigerante se evapora em escoamento 

bifásico. Tais correlações foram detenninadas a partir de um banco de dados, 

portanto são empíricas e válidas para os refrigerantes R-12 e R-22. 
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As cotTelações propostas por PIERRE ( 1956) têm duas versões: a primeira é 

válida para situações em que o refrigerante sofre evaporação incompleta, onde o 

fluido refrigerante deixa a serpentina com título 0.9~ a segunda é empregada para 

evaporação completa, ou seja, é aplicável em situações em que o refrigerante deixa o 

evaporador com 6° C de superaquecimento, assim têm-se: 

• para evaporação incompleta- X salda < 0.9 

109 < Rew
2 Kf < 0.71012 

h, = O. 0009 di (Re w 
2 

Kf) 

• para evaporação completa - (6°C de superaquecimento na saída do 

evaporador) 

109 < Rew 2 Kf < 0.71012 

kl ( 2 ) h, = 0.0082 di Re10 Kf 

onde: 

!Çf = C'~:, J 

(2.8) 

(2.9) 

Deve-se observar que o número de Reynolds bifásico está referido à mistura, 

líquido e vapor, escoando como se fosse somente líquido. O termo g, constante 

gravitacional, foi introduzido para adimensionali zar do termo Kf 

Por outro lado, a correlação de DITTUS-BOELTER ( 1930) pode ser 

aplicada a escoamentos monofásicos, tanto em situações de resfriamento como de 

aquecimento. Tais situações são incorporadas através do expoente !1 do número de 

Prandtl, 

kv 
h sup = 0.023 - Re0

•
8 Pr" 

di 

(2. 10) 



{ 
O. 4 para aquecimento 

11 
0.3 para re~friamento 

2.2 - Coeficientes do Lado do Ar 
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Devido à complexidade geométrica das serpentinas, torna-se extremamente 

dificil detenninar, a partir de modelos analíticos, os coeficientes de transferência de 

calor e de atrito do lado do ar, razão pela qual é necessário recorrer a procedimentos 

empíricos para sua detem1inação. Embora o emprego dessas correlações pareça 

simples, deve-se tomar cuidado com sua aplicação, uma vez que elas são 

determinadas para certas condições operacionais e características geométricas. Nessa 

perspectiva, esta seção analisa diferentes correlações, e estuda os efeitos das 

características geométricas e superficiais da serpentina sobre os coeficientes de 

transferência de calor e atrito do lado do ar . 

Os resultados experimentais envolvendo o lado do ar são bem 

correlacionadas pelo fator de Colburn, definido como: 

de forma que: 

h 2/ 
j =--Pr/ 3 

G.cp 

j = f(Re) 

(2. 11) 

Tais equações, em função do número de Reynolds assumem uma forma 

relativamente simples: 

(2. 12) 

onde: 

c, e C2 = constantes obtidas experimentalmente 
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Características de transferência de calor do lado do ar em serpentinas são 

geralmente apresentadas em gráficos como o da Fig. 2.5, em que os resultados 

experimentais são correlacionados de fonna excelente por equações do tipo da Eq. 

(2.12). 

--r--

R e 

Figura 2.5 Fator de Colburn versus número de Reynolds para trocadores de calor 
compactos 

O número de Reynods é expresso pela seguinte equação: 

(2. 13) 

É importante lembrar que a dimensão característica, d,·amc, pode apresentar 

definições distintas, dependendo do autor. A velocidade mássica, G, é avaliada em 

termos da área minima de escoamento da serpentina. A definição de parâmetros 

geométricos, tais como a área minima de escoamento, pode ser encont rada no 

ANEXO A. 
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2.2.1- Análise dos Trabalhos Publicados na Literatura 

Este estudo, que buscou na literatura informações sobre processo de 

transferência de calor do lado do ar, limita-se a serpentinas de tubo circular e aletas 

contínuas de placa plana, embora sejam encontradas aletas das mais variadas formas. 

Não obstante, nesta seção, além de apresentar as correlações encontradas, discute-se 

o efeito de alguns parâmetros geométricos sobre o desempenho do coeficiente de 

transferência de calor. As principais variáveis geométticas estudadas são: 

espaçamento das aletas e número de fileiras de tubos em profundidade. Outro 

parâmetro de interesse para estudo do coeficiente de transferência de calor é a 

influência das condições superficiais, ou seja, evaporadores com superfície úmida ou 

seca. Assim sendo, as informações sobre os coeficientes de transferência de calor do 

lado do ar encontram-se divididas em três seções: estudos envolvendo superficies seca 

e úrnida; efeito do espaçamento de aletas; efeito do número de fileira de tubos em 

profundidade. 

Alguns dos autores pesquisados também estudaram o efeito de atrito entre a 

superfície da serpentina e o ar em movimento, denominado de coet1ciente de atrito. 

Tais estudos foram realizados nas mesmas situações descritas acima, ou seja, o 

comportamento deste coeficiente, sob o efeito de condições superficiais, espaçamento 

entre aletas e número de fileiras de tubos. Corno este assunto não faz parte do escopo 

do estudo em questão, este é tratado apenas através de alguns comentários e pela 

apresentação das con-elações encontradas. 

Precedendo à analise de todos os trabalhos a serem discutidos, são 

apresentadas as Tabelas 2.2 e 2.3, as quais consistem de um sumário das corTelações 

pesquisadas. A Tabela 2.2 concentra todas as correlações pesquisadas e analisadas, 

assim corno as condições de validade, já a Tabela 2.3 apresenta as correlações para a 

determinação do fator de atrito. Tais tabelas são expostas a seguir. 
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Tabela 2.2 Correlações de transferência de ca or do lado do ar 
RICH (1973) Superjfcie seca 

GSI 
Res1 =--

11 
McQUISTON (1978) 

Para superfície seca 

JP = Re~a4 _..1.__ ( J

- 0.15 

A,"bo 
j = 0.00l4+0.2618JP 

para filme de condensado 

J (s) = [0.95 + 4.0 I 0-5 Re!~~s )Fesa 2 

j = 0.0014 + 0.2618( JP )J(s) 

para gotas de condensado 

J(s) = [0.8 + 410-5 Re;~!5 ]Fesa - J 

j = O. 0014 + 0. 2618(./P) .J( s ) 

onde: 
G de G esa 

Re = -- Re = -- e de ' estl 
f.l 11 

esa 
F f!Stl = ---

esa - ea 

4 fileiras de tubos alternados 
118 < alcta/metro < 778 
1.016 < Vrac.o < 9.144 m/s 
de = 13.33mm 
SI= 31.75 nun 
St = 27.509 mm 

4 fileiras de tubos alternados 
de= 9.525 - 15.88 nun ; 
25.4 -50.8 mm; 
157.5 < aletas/metro < 1551; 
ea = 0.152 - 0.254 mm; 
60.96 < Vraee < 243.8 m/mim; 
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(2.32) 

(2. 16) 

(2. 18) 

(2.22) 

(2.25) 

(2.23) 

(2.25) 

ELMAHDY et. ai (1979) Superjfcie seca (2.36) 

· C I) -c, J = ,, ,e,o, 
onde: 

CJ = 0.159(eaJaJ.IJ(I~h)o. o65 
/ 1, ea 

c2 = 0.323 ea esa/ 
( )

O.O.J9( )aon 
La ea 

h, = 0.5 (da - de) 

4 ou mais fileiras de h1bos em 
quicôncio; 
alcta circulnrcs ou plana 
contínua; 
200 < Rc < 2000; 
3 < Db/ea < 33 
0.0 I < ea/fj, < 0.45 
0.87 < da/SI < 1.27 
2.0 < csal/ea < 25.0 
0.76 < da/SI < 1.4 
0.37 < de/da < 0.85 
0.35 < (J < 0.62 



CONTINUAÇAO TABELA 2.2 
GRA Y e WEBB (1986) 

. = 0./ 4 Re -o.128 St esa/ 
( )

-a5o2 ( )ao11 
1" de SI de 

( 

_0031 ]0.607(4- n) 

~~: = O. 991 2.24 Re ,~e-o.on ( ~) . 

TURAGA et. ai (1988) 

para superficie seca: 

( J

-au 

j = 0.053 ~: Red},-a
18 

para superficie úmida: 

,, 
. = O 04(_1_)o.v (esa)u~ R - 0.75 

1 · AP ea e,u, 

onde: 

/
) _ Gdh 
\e"~~ -

I' 

CHEN et. ai (l9H8) 

Nu = C Rem Pr a" 

ea/de 0.084 0. 156 0.228 0.30 
c 1.05 0.49 0.23 0.20 
m 0.47 0.56 0.65 0.67 

W ANG et. ai (1996) 

.i = O .3 94 R e de -o.m e a 11 o.os97 esa 
( )

- O.Q.t..J9 ( )-0.21 2 

de de 
onde: 

Re = Gde 
de 

j.1 

de = de +2ea 

Superjlcie seca 

Para n :2: 4; 

Para n < 4. 

4 a 8 fileiras de hliX>s em 
quicôncio; 
aleta de placa plana continua; 
li < A/Ap < 50; 
12 < esa/ea < 22 
20 < A/A;< 50 
300 < Redlt < 1500 

SupeJ:flcie seca 
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(2.38) 

(2.39) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.34) 

Superjlcie seca (2.28) 
2 a 6 fileiras de tubos 
alternados 
800 < Re <7500 
de = 10.23 mm 
SI = 22 mm 
St = 25.4 mm 
0.13 < ea<0.20 
1.77 < csa < 3.2 1 



CONTINUAÇÃO TABELA 2.2 
W ANG et. AI (1997) Superjlcie úmida 

2 a 6 fileiras de tubos 

( f"' 
alternados 

)
4 

= 0.29776 Redc- o.3~ AA, 300 < Re <5500 
de = I 0.23mm 

) = 
tubo SI = 22 nun 

( )'"' St = 25.4 mm . = o 4 R - 0.468+0.G.I076 Nt ~ - 1.261 ea = 0.13 J . edc 11 
A tubo 1.82 < csa < 3.20 

Tabela 2.3 - Correlações do fator de atrito do lado do ar 
RICH (1973) 

.f = 1. 70 Re~1"5 

GSI 
Res1 = - -

J.I 

McQUISTON (1978) 

Para superfície seca 

FP = R e -o.u ( r~ )( (St - 2re )esaJ-o.-1 ( St• _ 1)-o.s 
dt r 4(1 - esa ea) 2r 

.f = 4.904 l o-3 + 1.382 (FP) 2 

para filme de condensado 
F(s) = [o.6 + Re:~• s ]F...,a - J 

.f = 4.904 10-3 + 1.382 (FP F(s )) 2 

para gotas de condensado 

F(s) = [0.325 + Re~05 ]Fw, -3 

f = 4.904 10-3 + 1.382 (FP F(s))2 

onde: 
G de Gesa 

Re,/e = --' Reesa = - -
}1 J.l 

A, / 
esa ,. · / As 

J•rsa = - -
esa - ea ' re (St - 2re )esa + 1 

4 fileiras de tubos alternados 
118 < aleta/metro < 551 
1.0 16 < vrace<9. 144 m/s 
de= 13.33 mm 
SI = 3 1.75 nun 
St = 27.509 111111 

4 fileiras de tubos alternados 
de = 9.525 - 15.88 nun ; 
25.4 -50.8 nun; 
157.5 < aletas/metro < 155 1; 
ca = 0. 152 - 0.254 uun; 
60.96 < Vr.ru < 243.8 m/mim; 
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(2.30) 

(2.33) 
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CONTINUAÇAO TABELA 2.2 
TURAGA et. ai (1988) 

para superficie seca: 

AI -0.27 ( J

-0.28 

f scca == 0.589 AP Re ,o, 

para superficie úmida: 

( J
-0.01 ( )0.4 At esa - oA I 

J,ímidn = 0.325- - Re ,o, 
Ap ea 

onde: 

Re o == Gdh 
(I 

11 

W ANG et. ai (1996) 

( )
-0. 1().1 ( )-0.197 

f = 1.039Re clc-0.4 t8 : : 11-o.om ~= 

ond e: 
de = de +2ea 

4 a 8 fileiras de htbos em 
quicôncio; 
aleta de placa plana contínua; 
ll < A./Ap < 50; 
12 < esa/e<t < 22 
20 < A/Ai < 50 
300 < Rcd), < 1500 
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2 n 6 fileirns de tubos (2.29) 
alte rnados 
800 < Re <7500 
de= 10.23nun 
SI = 22 nun 
SI = 25.4 mm 
0.13 < ca < 0.20 
1.77 < esa < 3.21 

r------------------------------------+--------------------11----
2 a G file iras de tubos (2.3 1) 
alternados 

WANG et. ai (1997) 

-1..3-105( J-1.3].13 
f = 28 209R -o.56~3 -o.1o26(esa) _1_ 

. e<~·· 11 
de ~ubv 

300 < Re <5500 
de = 10.23mm 
SI = 22 mm 
SI = 25.4 liUil 

1.82 < csa < 3.20 
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• Estudos E11volvelldo Superficies Seca e Úmida 

McQUISTON ( 1978-b) relatou um estudo combinado de transferência de 

calor, massa e quantidade de movimento em serpentinas de tubos e aletas de placas, 

com superfícies seca e únúda (película e gotas). O objetivo principal consistiu em 

correlacionar os fatoresj-Colburn e o fator de atrito(/) sob o efeito de transferência 

de massa, a partir da relação com os respectivos fatores para serpentina seca. Como 

fonte de dados para análise, McQuiston utilizou um banco composto de seu próprio 

trabalho (McQUISTON, 1978-a), além dos resultados de outros pesquisadores, como 

KA YS e LONDON ( 1964) e RICH ( 1973). Segundo o autor, o tradicional método de 

apresentar os fatores j e f em termo do número de Reynolds não é adequado para 

correlacionar os resultados experimentais para serpentinas, especialmente quando 

está envolvido o mecanismo de transferência de massa, ou seja, com superficie úmida. 

De acordo com McQuiston, há dois parâmetros predominantes no fatorj-Colburn: 

• o número de Rcynolds, baseado no diâmetro externo do tubo e na 

velocidade mássica através da área de escoamento mínima, 

Re,J.. = G de 
Jl 

(2.14) 

• a razão entre a área externa total e a área da superficie externa sem a 

presença das aletas, 

A, 4 SI St 
--=--- (]' 

(2.15) 

A,,bo 1r Dh de 

O número de Reynolds e a razão entre áreas defirúdos na Eq. (2.1 5) são 

usados para expressar o fator j -Colburn. Assim, um novo parâmetro, JP, que envolve 

os dois parâmetros citados, foi introduzido, definido como: 
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(2.16) 

onde: 

m = -0.4 

n = -0.15 

( )

- 0.15 

JP = Re~:4 _1_ 
A tubo 

(2.17) 

Os expoentes foram detenninados por uma simples regressão dos resultados 

experimentais disporúveis, para uma faixa de Reynolds variando entre I 00 e 4.000. Os 

valores encontrados não são sigrüficativamente afetados pela geometria, razão pela 

qual estes valores são admitidos constantes, independentes das dimensões geométricas 

das serpentinas. A análise dos dados para superficie seca resultou na seguinte equação 

para o fator de Colburn. 

j = 0.0014 +0. 2618(JP) (2. 18) 

.Em condições de superficie úmida, o espaçamento, o passo das aletas e a 

espessura das aletas são os parâmetros geométricos que mais influenciam o fator de 

Colbu rn e o número de Reynolds. Por esta razão, McQuiston introduziu outro 

parâmetro, J(s), que incorpora o número de Reynolds referido ao espaçamento das 

aletas e a razão entre este espaçamento e a distância entre aletas, 

J (s) = (a + b Re~sa )F.sa ti (2.19) 

onde 

(2.20) 



h 
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esa 
F~sa =---

(2.21) 

esa-ea 

As constantes e expoentes da função J(s) foram obtidos por regressão dos 

resultados experimentais, com formação de película e gotas de condensado na 

superficie. As funções sugeridas de J(s) são: 

para filme de condensado: 

J(s) = r0.95 + 4 O 10-5 Reu5 l,. 2 
r . tsa r esa 

(2.22) 

para gotas de condensado: 

J(s) = r0.8 + 410-5 Re 1.25 l , - I L1 tsa Yf esa 
(2.23) 

Sendo o objetivo do estudo correlacionar equações de transferência de calor 

para superficies seca e úmida, McQuiston definiu o fator Colburn em função de 

parâmetros relativos à superficie seca e úmida, (JP) e J(s) respectivamente . 

.fumuv = J[(JP)J(s)] (2.24) 

A correlação proposta por McQuiston para condições de superficie úmida foi 

a seguinte: 

j = 0.0014 + 0.2618(.JP )J( s) (2.25) 

Desta forma, foi possível determinar j tanto para superficies secas quanto 

úmidas. Quando as condições da serpentina forem de superficie seca, o termo J(s) 

definido para superfície úmida torna-se igual à um, condição em que a Eq. (2.25) 

assume a forma da Eq.(2. 18) para superfície seca. 

Observações realizadas por McQuiston revelaram que para números de 

Reynolds reduzidos praticamente não existe discordância entre os resultados obtidos 

para superficie seca e úmida (filme e gotas de condensado). Com a elevação do 
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Reynolds, McQuiston notou um acréscimo no valor do fator j para superfície úmida, 

ao passo que este valor diminuía para superfície seca. Embora existisse uma certa 

concordância entre o comportamento das superfícies com filme e gotas de 

condensado, o autor pode verificar uma maior tendência de elevação no valor j para 

superfície sob a ação de gotas de condensado. Esta tendência foi justificada, através 

da hipótese de que as gotas aumentariam a turbulência no escoamento do ar, 

causando maior mistura do ar e intensificação do processo de transferência de calor. 

O comportamento dos fatores de Colburn apresentados na figura 2.6 

representam satisfatoriamente as observações feitas por McQuiston. Tal 

comportamento foi obtido por intermédio das correlações propostas pelo referido 

autor aplicadas à serpentina ensaiada no presente trabalho e designada por MODELO 

I (ver ANEXO B). 

0.1 
dados geométricos do MODELO I 

I 

- -superfíc ie seca 
I I 

- superfíc ie úmida (filme de lfquido) 
-

-

0.01 

-

0.001 
1000 

I I -
superfi:::.:e úm i:la gotas de liJui:lo) 

- - -==:::::. 
~ 

--- -

2000 
R e 

-

5000 

r--

- - -

- 1-- --

-- -

-
-

10000 

Figura 2.6 Comportamento das correlações propostas por McQUISTON ( 1978) para 
superfícies seca e úmida (filme e gotas). Geometria do MODELO I 
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Desta forma, fica claro que para números de Reynolds reduzidos existe uma 

relativa concordância nos valores de j para todas as condições superficiais, o que não 

é verificado para altos Reynolds, onde o valor do fator de Colburn, para superficie 

úmida, se eleva, contrariamente ao que se refere no caso da superficie seca. 

McQuiston também propôs correlações para fatores de atrito, tanto para 

superficies secas quanto úmidas, sendo seus resultados apresentados na Tabela 2.3. 

TURAGA et ai. ( 1988) desenvolveram correlações para a transferência de 

calor e atrito em serpentinas resfriadoras e desumidificadoras. Tais correlações foram 

desenvolvidas por regressão a partir de resultados experimentais extraídos de um 

banco de dados desenvolvido por TURAGA et ai. ( 1986). Em seu trabalho 

experimental, TURAGA et ai. realizaram ensaios em lO serpentinas sob condições de 

superficies seca e úmida. Estas geometrias envolveram a evaporação completa do 

refrigerante R-22 para efeito de refrigeração. O refrigerante apresentava uma 

concentração de 2% em massa de óleo lubrificante dissolvido. 

As correlações desenvolvidas por TURAGA et ai.( 1988) são expressas em 

tennos de grupos adimensionais envolvendo parâmetros geométricos da serpentina e 

o número de Reynolds co1 respondente ao escoamento do ar, referido ao diâmetro 

hidráulico. Seguindo o mesmo raciocínio de McQUISTON (1 978-b ), TURAGA et ai. 

expressaram os coeficientes de transferência de calor e de atrito de superficie úmida 

em função de fatores determinados para superficie seca. As correlações resultantes 

foram as seguintes: 

• para superficie seca: 

( )

--{).27 

· = 0.053 ~ Re - o.ls ./ A ,u, 
p 

(2.26) 

o para superficie úmida: 

(2.27) 
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Por estas correlações, pode-se perceber que os coeficientes numéricos das 

correlações para os coeficientes de transferência de calor são mais sensíveis em 

relação a alguns parâmetros. Assim, para superficie seca, a razão entre as áreas total e 

primária, At/ Ar, é mais significativa~ para a superficie úmida, o termo mats 

signjficativo é a razão entre o espaçamento e espessura da aleta, esa/ea. Para 

superfície seca, um aumento na densidade de aletas, 1nantendo os demais parâmetros 

geométricos constantes, reduz o fator de Colbum, pois aumenta a razão entre áreas. 

No entanto, tal redução é compensada pelo aumento da área total de troca de calor. 

Em superfície úmida, assim como na seca, o aumento da densidade das aletas reduz o 

fator de Colburn, embora tal fato ocorra de uma forma mais acentuada, uma vez que é 

mais sensível ao termo ( esa/ea) do que (Atl Ar). Tal comportamento pode ser 

verificado como o auxílio da Fig.2.7, onde as correlações de Turaga et ai foram 

aplicadas a serpentinas com características geométricas semelhantes às do MODELO 

I, com exceção do espaçamento entre a tetas que foi igual a 4 e I O mm. 

10-1 

r--- o superficie seca com espaçamento de aletas de 4 mm _ r-- r-
o superficie seca com espaçamento de aletas de 1 O mm - r-- r-

11 superficie úmida com espaçamento de aletas de 4 mm 
~ . . . . . 

~-

H superfic ie úmida com espaçamento de aletas de 10 mm _ r- - r- -

1><1 w 
1><1 

1><1 M 
p 

H H 
N ~ l><lt>: 

"""" " """"w~ ~"'"" h 
A '«'<!.. 

n -~ 
~ u D O o r {\n ~ ~ ~ 
o "' -~ ~~ IUUODO "'ftt 

v ooooo 0 18éóAng 
~~~~ 

-
IUOO • 

"-''A'II 
~ ~ 

~ 

r--- --

Redh 

Figura 2.7 Comportamento das correlações de TDRA.GA et ai (1988), para 
superficie seca e úmida com espaçamehto entre aletas de 4 e 1 O mm, 
MObELOI 
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Verifica-se na Fig. 2.7 que, tanto em superfície seca quanto em úmida, há a 

elevação de j com a redução na densidade de aletas. Tal compm1amento é mais 

significativo para superficie úmida, como observado por Turaga et ai. 

W ANG et ai. ( 1996) propuseram correlações para os coeficientes de 

transferência de calor e atrito para serpentinas resfriadoras, sob condições de 

superficie seca. Tais correlações foram obtidas a partir de ensaios realizados com 15 

serpentinas, caracterizadas por diferentes parâmetros geométricos. Os resultados dos 

ensaios foram apresentados em termos do número de Reynolds. A dimensão 

caracteiistica adotada para o número de Reynolds foi o diâmetro do colarinho, ou 

seja, o diâmetro do tubo mais a espessura da aleta. Para determinação dos 

coeficientes, os autores utilizaram o método E-NUT para escoamento cruzado com 

ambos escoamentos sem mistura. 

W ANG et ai. obtiveram resultados semelhantes aos de RICH ( 1975) e RICH 

(1973) para o fatores de Colbum e de atrito. Em relação ao fator de atrito, foi 

demonstrado que este não depende do número de fileiras de tubos. Com relação ao 

fator), Wang et ai. verificaram que para baixos números de Reynolds, Rede< 2.000, j 

diminui com o aumento no número de fileiras de tubos; para altos Reynolds, Rede > 

2.000, praticamente não se verificou efeito algum. Wang et ai. também verificaram 

que o espaçamento de aletas não influencia significativamente o desempenho do 

coeficiente de transferência de calor. 

A partir de regressões, W ANG et ai. obtiveram as seguintes correlações: 

( )

- 0.(»-W ( ) - 0.212 
j = 0.394 Retlc-o.3n ea 11- o.os97 esa 

de de 

(2.28) 

( )

-0.104 ( ) - 0.197 
J = 1.039Retlc-OAI8 :: 11-o.om ~: 

(2.29) 

onde: 

de = de + 2 e a [ mm] 
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Em uma pesquisa posterior, W ANG et ai. ( 1997) realizaram estudos com 9 

serpentinas, sob condições de desumidificação. Deste estudo, resultou a proposição 

de correlações para os coeficientes de transferência de calor e atrito, além da análise 

dos efeitos de parâmetros geométricos. O método de redução de dados, segundo os 

autores, foi baseado no modelo proposto por THRELKELD ( 1970). Tal modelo está 

calcado no potencial entálpico como conseqüência do mecanismo de transferência 

simultânea de calor e massa, ao invés de um potencial de temperaturas, que é o 

método normalmente aplicado em situações em que esteja ocorrendo somente 

processo de transferência de calor, fato que ocorre para o caso de superficie seca. Os 

fatores de Colburn e de atrito foram apresentados em função do número de Reynolds, 

tendo o diâmetro do colarinho como dimensão característica. 

.i = 
( J

- 0.168 

. = O 29773 R -o.JCH _1_ 
J.~ . e"c A 

tubo 

(2.30) 

( 

A Jo. 1 ~9 
j = O .4 R e - 0.468+0.0.W76n _ ,_ 

11
- 1.261 

A tubo 

f = 28.209 Re".-o.56~3 11 o.lolG ( esa)- J.Mo5 (_1_J-1.33-13 
de Atubo 

(2 .3 1) 

Observando as correlações propostas por W ANG et ai. ( 1997), equações 

(2.30) e (2.31 ), resumidas nas Tabelas 2. 1 e 2.2, é possível perceber certas 

semelhanças com as correlações propostas por McQUISTON ( 1978-b ), tais como a 

razão entre as áreas externa total da serpentina e a externa dos tubos. 

Os ensaios de W ANG et ai ( 1997) fo ram realizados para duas condições 

diferentes de entrada do ar, correspondendo a umidades relativas de 50% e 60%. Para 

estas condições, os autores mostraram que o coeficiente de atrito é independente da 

condição de entrada do ar, mas, quando comparados à superficie seca, este 

apresentou um aumento médio de cerca de 90%. 
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YOSIDI et ai. ( 1971) obtiveram resultados semelhantes para aletas 

corrugadas. Como em superfície seca, o fator de atrito é independente do número de 

fileiras de tubos. Os coeficientes de transferência de calor, para superfícies seca e 

úmida, não apresentaram diferença significativa, a não ser a baixos números de 

Reynolds. Neste caso, é nítida a variação do fator de Colburn com o número de 

fileiras. O comportamento verificado é semelhante ao encontrado por RICH ( 1975), 

ou seja, um aumento no número de fileiras de tubos implica em uma diminuição no 

fator j, ainda que tal processo seja mais pronunciado em superfícies secas. Os autores 

atribuíram a pequena variação do fator de Colbum em superficies úmidas a um 

provável aumento na turbulência do escoamento e a um adiantamento no 

descolamento dos vórtices localizados nas esteiras dos tubos, provocado pela camada 

do condensado na superfície da serpentina. 

YOSHII et ai. ( 1971) realizaram estudos dos efeitos do condensado, na 

forma de gotas, na transferência de calor em serpentinas resfriadoras de tubos e aletas 

de placas corrugadas, dispostos em quicôncio e em linha. Os autores verificaram que 

os coeficientes de transferência de calor para as serpentinas dispostas em quicôncio 

apresentavam, em média, valores 60% maiores que aqueles para tubos dispostos em 

linha. Tanto nas disposições em linha como em quicôncio, os coeficientes de 

transferência de calor para superficie úmida eram maiores do que os obtidos para 

superfície seca. 

• Efeito do Espaçamento de Afetas 

RICH ( 1973) ensaiou serpentinas com o intuito de estudar o efeito do 

espaçamento de aletas no seu desempenho, caracterizado pelos efeitos de 

transferência de calor e atrito, razão pela qual seus resultados envolveram apenas 

variações na densidade de aletas, mantendo todos os outros parâmetros geométricos 

constantes. Os testes foram realizados em oito serpentinas c em um feixe de tubos 

(serpentinas sem aletas), todos com o mesmo número de fileiras de tubos. Os 

resultados dos ensaios de transferência de calor foram expressos em tem1os do fator 
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de Colburn como função do número de Reynolds referido inicialmente ao diâmetro 

hidráulico, sendo posteriormente substituído pela distância longitudinal entre tubos. O 

autor justifica tal mudança pelo fato do diâmetro hidráulico ser apropriado somente 

para escoamentos com camada limite completamente desenvolvida. 

Rich admite que a perda de carga total é constituída de dois componentes: 

uma relativa ao arrasto de forma, devido à presença dos tubos~ outra de atrito com as 

aletas. Assim, o autor determina o fator de atrito das aletas a partir da diferença entre 

a perda de carga total referida à serpentina ensaiada e a perda de carga referida a um 

feixe de tubos de características geométricas semelhantes. O comportamento do fator 

de atrito mostrou ser independente da densidade de aletas para uma faixa de 118 a 

551 aletas por metro. Para densidade de aletas superior a 551 aletas por metro e 

baixos números de Reynolds, verifica-se alguma dispersão dos dados. Segundo o 

autor, este fato pode ser indicativo da existência de um padrão de escoamento laminar 

desenvolvido entre as fileiras de tubos, resultante do pequeno espaçamento entre 

a tetas. CHEN et ai. ( 1988), utilizando-se de técnicas de visualização, fortalecem a 

hipótese de Rich, mostrando que densidades de aleta elevadas tendem a uniformizar o 

escoamento, reduzindo e, até mesmo, eliminando a formação de vórtices na esteira 

dos tubos. 

Já os coeficientes de transferência de calor apresentaram menor dispersão, 

comportamento que levou Rich a concluir que o espaçamento entre aletas não afeta o 

fator de Colburn. As correlações propostas por Rich, Eqs. (2.32) e (2.33), assim 

como suas faixas de aplicabi lidade, são apresentadas nas Tabelas 2.2 e 2.3. 

j = 0.195 Re~t· 35 (2.32) 

f = 1. 70 Re;//·5 (2.33) 

CHEN et ai. ( 1988) utilizaram a analogia entre a transferência de calor e 

massa com o objetivo de determinar o coeficiente de transferência de calor, 

procedimento realizado por meio da técnica de sublimação do naftaleno. Neste 

estudo, pesquisaram o efeito do espaçamento de aletas em serpentinas constituídas de 
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duas fileiras de tubos dispostos em quicôncio. A escolha de tal técnica, em detrimento 

do tradicional método do coeficiente global de transferência de calor, deve-se à maior 

precisão que pode ser obtida pela técnica do naftaleno. Nos ensaios realizados pelos 

autores, as aletas eram cobertas de uma camada de naftaleno e tubos de alumínio, de 

forma que somente as aletas participavam do processo de sublimação, enquanto os 

cilindros simulavam o efeito do tubo e o espaçamento de aletas. Pela analogia de 

transferência de calor e massa, foi possível expressar o número de Nusselt em função 

do número de Reynolds. A dimensão característica adotada foi o espaçamento 

longitudinal entre tubos, seguindo o modelo de RICH (1973). 

Os resultados de CHEN et ai. (1988), para esal/dc > 0.33 e esal/dc < 0.33 na 

região de Rede < 7000, mostraram que o efeito do espaçamento de aletas não 

influencia o coeficiente de transferência de calor. Nesta região, há a predominância de 

-· ,-.-.~"P'" .-. ~ laminares; de forma que o espaçamento de aletas praticamente não tem 

efeito no coeficiente de transferência de calor. Para altos Reynolds, Rede > 7000, o 

coeficiente de transferência de calor tende a dinúnuir com o aumento da densidade de 

aletas. Na região de altos Reynolds, o coeficiente de transferência de calor é 

intensificado pela geração ue vórtices, pt incipalmente para baixas densidades de aleta. 

Em situações onde a densidade de aletas é maior, ocorre uma redução na geração de 

vórtices, causada pelo desenvolvimento de escoamento laminar. Chen et ai. ainda 

mostraram, por meio de técnicas de visualização de escoamento, que o espaçamento 

entre aletas pode reduzir e até eliminar a formação de vót1ices. 

A correlação encontrada por Chen et ai. , equação (2.34) e Tabela 2.2, 

mostrou ser precisa quando comparada aos resultados experimentais, registrando um 

desvio máximo de 5%. 

(2.34) 

e a/de 0.084 0.156 0.228 0.30 

c 1.05 0.49 0.23 0.20 

m 0.47 0.56 0.65 0.67 
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De modo geral, RICH (1973) e CHEN et ai. (1988) obtiveram resultados 

semelhantes ao concluírem que o coeficiente de transferência de calor não depende da 

densidade de aletas, ainda que Chen et ai. tenham verificado uma pequena redução de 

j, para altos números de Reynolds, com a elevação da densidade de aletas. 

ELMAHDY et ai. ( 1979) verificaram, para superficie seca, um aumento do 

coeficiente de transferência de calor com o aumento da densidade de aletas, conforme 

pode ser verificado na Fig.2.8. Os dados apresentados nas curvas da Fig. 2.8 foram 

determinados a partir da correlação proposta por Elmahdy et ai. utilizando parâmetros 

geométricas constantes, com exceção da densidade de aletas, parâmetros estes da 

serpentina MODELO I. Neste estudo, os autores propuseram uma correlação de 

transferência de calor do lado do ar baseada na forma mais comumente utilizada, onde 

o fator j-Colburn é expresso em termos do número de Reynolds, conforme a seguinte 

equação 

}. = C Re c, 
I ,y, (2.35) 

O diâmetro hidráulico foi considerado como dimensão característica na 

definição do número de Reynolds, ao passo que a velocidade mássica, G, foi definida 

em tetmos da área mínima de escoamento. Os termos Ct e C2 dependem de 

parâmetros geométricos. A partir de uma de regressão, baseada em um banco de 

dados correspondente a ensaios de 20 serpentinas, os parâmetros geométricos mais 

imp01iantes foram selecionadas , proporcionando expressões para Ct e C2, 

cl = O.J 59 ( ea)O.I41 ( c/h) 0.065 
f h ea 

(2.36) 

( )
M-19 ( ')0.077 c2 = 0.323 ea esa 

La ea 

(2.37) 

fh = 0.5 (da - de) 

em que "da" é o diâmetro da aleta anular. Para aletas de placa contínua este valor 
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deve ser substituído pelo diâmetro equivalente anular1
. 

Observando Ct e C2, Eqs. (2.36) e (2.37), percebe-se que o fator de Colburn 

é correlacionado pelo espaçamento de aletas, de forma que a um aumento deste, 

cmTesponde uma elevação do parâmetro C2, e ,consequentemente, uma redução no 

fator de Colbum. Deste forma, os resultados obtidos por Elmahdy et ai. mostram que 

o fator de Colburn sofre um aumento com a redução do espaço entre aletas, como 

observado na Fig. 2.8. Tal comportamento se distingue dos obtidos por RICH (1973) 

e CHEN et ai. ( 1988), uma vez que estes não apresentavam uma influência 

significativa da densidade de aletas sobre o fator j . 
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Figura 2.8 Comportamento do fator j em função da densidade de aletas, de acordo 
com Elmahdy et ai 

1Equações de raio equivalente anular podem ser encontradas na seção 2.3.2 



,, 

45 

• Efeito do Ntímero de Fileiras tle Tubos em Proju11didatle 

Dando continuidade ao estudo do desempenho de serpentinas, RICH (1975) 

investigou, de forma sistemática, o efeito do número de fileiras de tubos sobre 

coeficiente de transferência de calor, tendo realizado ensaios em serpentinas 

geometricamente idênticas, com exceção do número de fileiras de tubo em 

profundidade, que variou entre 1 e 6. Os ensaios foram realizados de duas maneiras: 

uma envolveu o coeficiente médio para cada serpentina, ao passo que a outra tratou 

do coeficiente relativo a cada fileira numa serpentina de 4 fileiras em profi.mdidade. 

Rich observou comportamentos distintos para escoamentos nas regiões de altos 

números de Reynolds (Re > I 0.000) e baixos Reynolds (Re < 10.000). Ele observou 

que para regiões de Re < 10.000 ocorre, de fonna clara, uma redução no valor do 

fator de Colburn para um aumento do número de fileiras de tubos em profundidade. 

Em regiões de Re > l 0.000, o tà tor de Colburn é muito pouco influenciado pelo 

número de fileiras de tubos, embora se perceba um ligeiro aumento para serpentinas 

com maior número de tubos em profundidade. Comportamento semelhante também 

foi verificado por W ANG et ai. ( 1996), para serpentinas de aletas de placa plana, com 

2, 4 e 6 fileiras de tubos, e por WANG et ai. ( 1998), para aletas do tipo "louver". 

Segundo Rich, o comportamento apresentado pelas serpentinas está 

relacionado aos padrões de escoamento e distribuição de temperaturas, causados 

pelos vórtices gerados nas esteiras dos tubos. Para baixos Reynolds, supõe-se que o 

padrão de escoamento de vórtices estáveis produza uma distribuição não uniforme de 

temperatura, prejudicando o processo de transferência de calor. Com o aumento do 

número de Reynolds, estes vórtices se desprendem, produzindo uma boa mistura no 

escoamento e uma melhor distribuição de temperatura, o que implica na intensificação 

da transferência de calor. Rich mostrou, ainda, que o ete ito de fi leiras a jusante sobre 

fileiras a montante é desprezível. 

GRA Y e WEBB ( 1986) apud WEBB ( 1993), utiJjzaram dados de 

McQUISTON ( 1978-a) e outros autores para proporem correlações para os 

coeficientes de transferência de calor e atrito para serpentinas resfriadoras de tubo e 

aletas de placa contínua, com tubos dispostos em quicôncio. Os autores assumem que 
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o coeficiente de transferência de calor é constante a partir da quarta fileira de tubos 

em profundidade. A correlação proposta por GRAY e WEBB (1986) para serpentinas 

com quatro ou mais fileiras de tubos é a seguinte: 

( )

--o. SOl ( )0.031 
. = O_l4 Re -o.m SI esa/ 

i4 de SI de 

(2.38) 

Para serpentinas com menos de quatro fileiras, GRA Y e WEBB, utilizando 

dados de RICH (1975) encontraram a seguinte correlação: 

(2.39) 

Os resultados obtidos pelas equações propostas por GRA Y e WEBB quando 

utilizadas para os parâmetros geométricos do MODELO I das serpentinas ensaiadas, 

com exceção do número de fil eiras de tubos, que variou em 2, 3 e 6, podem ser vistos 

na Fig. 2.9. 

O comportamento observado pela Fig. 2.9 é semelhante ao apresentado no 

trabalho de RICH(1975), onde foi estudado o comportamento do fator j com o 

número de fileiras de tubos. Da mesma forma, as correlações de Gray e Webb, para 

baixos números de Reynolds, em torno de 8000, o valor de j é maior para serpentinas 

com menor número de fileiras, ao passo que, para valores de Reynolds maiores que 

8000, verifica-se um aumento do fator de Colbum com o número de fdeiras de tubos. 
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Figura 2.9 Efeito do número de fileiras de tubos utilizando as correlações propostas 
por GRA Y E WEBB ( 1 988) 

Os trabalhos de GRA Y E WEBB ( 1988) e RICH ( 1975), apresentam uma 

únka diferença, enquanto Gray e Webb admitem que o fator de Colburn varia apenas 

para um número de fi leiras de tubos inferior a 4, Rich afirma que este valor é 

dependente do número de fileiras, embora admita que, para valores de Reynolds 

acima de 10.000, o fator de Colburn seja pouco influenciado. 

2.3 - Análise Comparativa das Correlações 

As correlações citadas nos itens anteriores foram resunúdas nas Tabelas 2.2 e 

2.3, as quais servirão como fonte de consulta rápida. Conforme já mencionado, a 

Tabela 2.2 concentra todas as correlações propostas para a detemúnação do fator j-



·.• 

,. 

48 

Colburn, bem como suas faixas de aplicabilidade, enquanto que a Tabela 2.3 apresenta 

as correlações para determinação do fator de atrito com suas respectivas faixas de 

aplicabilidade. 

As correlações do fator j-Colburn para superficie seca, resumidas na Tabela 

2.2 foram comparadas, para efeito de análise, permitindo especular sobre qual delas 

deverá ser utilizada no programa de simulação. Para tanto, utilizaram-se parâmetros 

geométricos das serpentinas ensaiadas para expressar o comportamento das distintas 

correlações do fator j . Tal análise é obtida através de curvas que expressem a relação 

j versus Re. 

Conforme já mencionado, cada autor utilizou diferentes dimensões 

características no número de Reynolds para expressar o fator j-Colburn. Consultando 

a Tabela 2.2 verifica-se que os números de Reynolds são caracterizados por: espaço 

longitudinal entre tubos, RICH ( 1973) e CHEN et ai. ( 1988); diâmetro externo do 

tubo, McQUISTON ( 1978) e GRA Y et ai. ( 1986); diâmetro hidráulico, ELMAHDY 

et ai. ( 1979) e TURAGA et ai. ( 1988); diâmetro do colarinho, W ANG et ai. ( 1996), 

W ANG e! ai. ( 1997). Desta forma, para que fosse possível a comparação entre as 

correlações, foi necessá1 io adotar uma dimensão característica comum para o número 

de Rcynolds, tendo se optado pelo diâmetro hidráulico em todas elas. Tal mudança 

ocorreu sem que nenhuma alteração fosse verificada no resultado do fator de Colburn. 

Isto foi possível a partir da multiplicação e divisão do diâmetro hidráulico nas 

correlações que utilizavam outras dimensões características. 

A Fig. 2. I O apresenta o comportamento das correlações do fator j-Colburn 

determinadas para condições de superficie seca. Foi utilizado como referência a 

serpentina MODELO I (ANEXO B), operando sob uma faixa de velocidade de face 

do ar variando aproximadamente de 1,0 a 10,0 m/s. 
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Anali sando as curvas da Fig. 2. 10 é possível verificar algumas 

particularidades das correlações apresentadas. Embora ocorram dispersões nos 

valores do fator de Colburn, percebe-se semelhanças de comportamento entre as 

referidas correlações. 

A correlação de W ANG et ai. ( 1996), para o fator de j, foi a que apresentou 

maior desvio quando comparada com as demais. Contudo, verifica-se que o desvio é 

praticamente uniforme em todos os pontos, ou seja, a inclinação do fator j, 

determinada pelo expoente do número de Reynolds (C2 da Eq. 2. 12), é da mesrna 

ordem de grandeza das demais correlações. É possível que o desvio seja resultado ele 

um valor maior do fator ele correlação de Wang, C~, da Eq. (2. 12). 

No sentido de rever a regressão de Wang et ai, sugerida no seu artigo, 

realizou-se um processo de verificação dos resultados experimentais divulgados. Tais 

dados foram retirados de curvas j vs Re e novamente submetidos a uma análise de 

regressão. A Fig. 2. 11 apresenta o resultado deste procedimento, onde se obteve uma 
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nova constante de valor O, 182, ao invés de 0.394 sugerido no trabalho de W ANG et. 

ai (1996) . 
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Figura 2.11 Dados obtidos do trabalho de Wang et. ai ( 1996), submetidos a nova 
análise de regressão 

A Fig. 2. 12 apresenta a comparação da correlação corrigida de Wang et ai 

com as demais. 
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Verificou-se que após a revisão do processo de regressão de Wang et ai, 

achou-se um novo valor da constante Ct para sua correlação. Assim, com esta nova 

constante constatou-se uma melhor concordância da correlação de Wang et al com as 

demais. Baseado nesta verificação, pode-se supor a ocorrência de algum erro em sua 

análise. 

Continuando os comentários a respeito da Fig. 2. 7, percebe-se que a 

correlação proposta por TURAGA et ai. ( 1988) apresenta uma fraca dependência 

com o número de Reynolds, quando comparada com as demais correlações. Este 

comportamento já era esperado, uma vez que a constante de elevação do número de 

Reynolds, C2 da Eq. 2.12, para a correlação de Turaga et al. , é a menor de todas as 

correlações analisadas. 

As correlações propostas por RICH (1973); McQUISTON (1978); GRAY e 

WEBB (1986); ELMAHDY et al.(l979); e CHEN et ai. ( 1988), foram as que 

apresentaram comportamentos mais próximas, praticamente não sendo verificada 

nenhuma alteração com a variação do número de Reynolds. 

Dentre as correlações analisadas, a que será utilizada no programa de 

simulação será a correlação proposta por McQUISTON ( 1978-a). Tal escolha deve

se ao fato desta correlação conter todos os parâmetros geométricos necessários para a 

definjção de uma serpentina, além desta poder ser aplicada à serpentinas que 

trabalham sob condições de superfície seca ou úmida. 

2.4 - Modelos de Simulação e Projeto 

Com base na literatura especializada, diversos modelos de simulação 

numérica de serpentinas resfriadoras e desumidificadoras foram levantados. Nos 

modelos encontrados, diversas características operacionais foram identificadas, sendo 

as principais as condições superficiais da serpentina: seca, úmida ou parcialmente 

úmida. Outra característica intrínseca referente aos modelos nurnéricos diz respeito à 

forma como é tratada a serpentina. Em linhas gerais, tais modelos podem ser divididos 

em duas categorias: por zona (regiões) e por volumes finitos. 



52 

Os modelos por zonas são menos rigorosos uma vez que dividem as 

serpentinas em regiões de acordo com o estado do refrigerante, sendo cada região 

analisada como um evaporador em separado. Os modelos de volumes finitos são mais 

rigorosos pois discretizam a serpentina em pequenos volumes, tratando-os como se 

fossem um pequeno evaporador. 

Embora o modelo de volumes finitos pareça ser a melhor opção, nem sempre 

esta escolha é a ideal. Ambos os modelos apresentam vantagens e desvantagens. Por 

exemplo, modelos baseados em regiões são mais simples do que o modelo de volumes 

fmitos, além de exigirem reduzido tempo de processamento. Devido à complexidade 

apresentada por modelos de volumes finitos, faz-se necessário o uso de computadores 

mais rápidos a fim de atenuar o tempo de cálculo. Por outro lado, modelos baseados 

em volumes finitos permitem, além de um cálculo mais preciso, a possibilidade de 

acompanhar o comportamento do trocador de calor "ponto a ponto". 

A seguir, é apresentada uma breve discussão dos modelos numéricos mais 

significativos de serpentinas resfriadoras. Dentre estes, encontram-se modelos que são 

baseados em um dos dois métodos citados. Com base na discussão estabelecida, será 

adotado o melhor modelo ele simulação, o que significa escolher o modelo que mais 

satisfaça as necessidades elo trabalho. Assim, modelo numérico a ser adotado deve ser 

simples no que diz respeito à modelagem matemática, mas principalmente deve 

apresentar bons resultados quando comparados a dados de serpentinas comerciais, 

que foi o objetivo deste estudo. 

2.4.1 - Modelo de RICH 

O modelo de RICH ( 1976) é um exemplo clássico dos modelos por zona. O 

procedimento permite a realização de testes de simulação ou projeto de serpentinas. 

Neste caso, a escolha do melhor projeto pode ser decidida pelo custo ou peso. No 

modelo em questão, a serpentina é dividida em duas regiões, denominadas região de 

evaporação e região de superaquecimento. Em ambas, é assumida a condição de 

superficie completamente úmida, cuja justificativa está baseada na hipótese de que a 
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maioria das serpentinas utilizadas em aplicações para ar condicionado trabalham sob 

tal condição. Este aspecto caracteriza a impossibilidade de determinar a capacidade da 

serpentina a partir de diferenças de temperatura exigindo, por outro lado, o uso de 

entalpias, em virtude de, neste caso, ocorrerem simultâneamente os mecanismos de 

transferência de calor e massa. Rich contornou o problema dividindo a serpentina em 

duas regiões: uma envolvendo a transferência de calor e massa entre o ar e a 

superficie metálica (filme de líquido), e a outra envolvendo a transferência de calor, 

por condução e convecção, entre o material metálico (tubo mais aletas) e o 

refrigerante. Desta forma, Rich foi capaz de determinar a capacidade da serpentina 

por meio de potenciais de temperaturas entre a superficie e o refrigerante. A 

capacidade total da serpentina é o resultado da soma das capacidades das regiões de 

evaporação e de superaquecimento, sendo que a região de superaquecimento coincide 

com a região de entrada do ar, o que implica num an-anjo em "contra con-entes". Este 

modelo, apesar ele pouco rigoroso no que diz respeito à hipótese ele assumir 

propriedades e coeficientes médios de transferência ele calor para apenas duas regiões, 

é bastante versátil e, segundo o autor, apresenta resultados satisfatórios para projetos 

de serpentinas comerciais. 

2.4.2 - Modelo de OSKARSSON et. ai 

OSKARSSON et. ai. ( 1990-a,b ), desenvolveram três modelos de simulação 

numérica de serpentinas resfriadoras para condições de superficie seca, úmida ou com 

deposição de neve. Os referidos modelos foram denominados de: modelo de volumes 

finitos, modelo de três regiões e modelo paramétrica. O modelo de volumes finitos 

divide a serpentina em vários elementos fi xados geometricamente, tendo sido 

desenvolvido para estudar o comportamento local da transferência de calor, bem 

como o efeito da queda de pressão em ambos os fluidos sob o desempenho da 

serpentina. O modelo denominado de três regiões, dirigido à análise e projeto de 

serpentinas, divide os trocadores de calor em três regiões diferentes, sendo cada uma 

dependente do estado do refrigerante, ou seja, é um modelo baseado no método de 
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análise por zonas. As três regiões consideradas são: região de evaporação, 

superaquecimento e a de transição, região situada para títulos entre 0,75 a 1,0 . Por 

fim, o modelo paramétrica, apropiiado para simular bombas de calor, determina o 

desempenho da serpentina pelo método s-NUT. 

Nos modelos denominados de volumes finitos e três regiões, assume-se que 

cada fileira de tubos seja um único circuito de refrigerante. Serpentinas com várias 

fileiras são modeladas como se fossem de uma única fileira, ou seja, um trocador de 

calor de uma fileira. A capacidade destes trocadores de calor são multiplicadas pelo 

número de fileiras de tubos, determinando-se assim a capacidade do trocador de calor 

real. 

O coeficiente de transferência de calor do lado do ar é determinado a partir 

de uma correlação para superficie seca, independente das condições em que esta se 

encontre, seca, úmida ou com neve. OSKARSSON et. ai. ( 1990-a) defendem tal 

hipótese com base em dados de outros estudos, os quais mostram que os coeficientes 

de transferência de calor para condições de superficie úmida e com neve são maiores 

do que para secas. Trata-se, portanto, de uma hipótese conservativa. Para o 

refrigerante, os autores trabalham com três correlações, sendo uma para cada região. 

Na região de evaporação emprega-se a correlação de PTERRE (1956), usada em 

situações de saída de refrigerante com título inferior a um. Na região de 

superaquecimento utiliza-se a correlação proposta por HILLER ( 1976) apud 

OSKARSSON et. ai. ( 1990-a). O coeficiente de transferência de calor na região de 

transição, situada entre títulos na faixa de O. 75 a I, é obtido por interpolação dos 

valores das outras regiões. 

2.4.3 - Modelo de BENSAFI et. ai 

Outro modelo que discretiza trocadores de calor de tubos e aletas de placa 

plana é o proposto por BENSAFI et. ai. ( 1997). Evaporadores, condensadores e 

trocadores de calor em escoamento monofásico do refrigerante, sob condições secas 

ou úmidas, são consideradas na análise. A serpentina é discretizada em três direções 
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de tal forma que o elemento de tubo com suas respectivas aletas é identificado por 

três coordenadas. Esta forma de discretização implica em matrizes tridimensionais 

para taxas de escoamento, temperaturas do ar e do refrigerante. Assim, em cada 

elemento de tubo, são utilizadas propriedades locais como temperatura, pressão e 

coeficientes de transferência de calor. Balanços de energia são realizados em cada 

elemento, envolvendo a troca de calor entre o ar e o refrigerante. Quando ocorre a 

condensação do vapor de água do ar na superfície da serpentina, a taxa de 

transferência de calor é baseada no processo de transferência de entalpia, de acordo 

com o método de THRELKELD ( 1970), como anteriormente mencionado. Neste 

processo, a transferência de calor é determinada pelo «salto" de entalpias entre o ar 

saturado e uma entalpia fictícia de ar saturado correspondente à temperatura do fluido 

refrigerante. Tal procedimento proporciona ótimos resultados, caracterizados pela 

boa correlação dos dados experimentais. Segundo BENSAFI et. ai. (I 997), os 

resultados obtidos para a evaporação de misturas zeotrópicas apresentaram 

consistência, embora o programa não tenha sido validado para tal situação em 

especial. Uma melhor avaliação do procedimento é problemática em virtude da 

carência de dados experimentais confiáveis e detalhados. 

2.4.4 - Modelo de V ARDHAN E Dl-lAR 

O modelo de simulação num ética proposto por V ARDI1AN e DHAR ( 1998) 

detennina o desempenho de serpentinas para ar condicionado. Tal modelo é capaz de 

analisar serpentinas com superfícies secas ou úmidas e várias configurações de 

circuitos de fluido refrigerante ou água gelada. A serpentina é discretizada em nós ao 

longo de cada circuito do fluido refrigerante, onde cada nó é analisado como um 

pequeno trocador de calor e as condições de saída de cada nó são os dados de entrada 

do próximo nó. Em cada um destes nós é determinada a temperatura superficial do 

tubo (nó). Assim, é possível determinar se a temperatura da superfície está abaixo ou 

acima do ponto de orvalho do ar, definindo desta forma a condição superficial da 

serpentina, se seca ou úmida. Para evitar o trabalho com diferenças de entalpia no 
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caso de superficies úmidas, os autores dividiram a serpentina em duas regiões, urna 

envolvendo processos simultâneos de transferência de calor e massa entre o ar e a 

superficie, e outra em que ocorre somente a transferência de calor entre a superficie e 

o fluido refrigerante. Com tal procedimento, a capacidade pode ser determinada a 

partir de diferenças de temperaturas entre a superficie e o refrigerante. Balanços de 

energia são realizados em cada nó, de forma, a obter as condições de saída do ar. Tais 

condições foram utilizadas como dados de entrada para o nó seguinte. O modelo foi 

desenvolvido a partir do escoamento de água gelada, escoamento monofásico, 

podendo ser facilmente adaptado para serpentinas de expansão direta e 

condensadores, bastando para isto usar as correlações de transferência de calor e 

perda de carga adequada à mudança de fase em escoamento bifásico de fluidos 

refrigerantes. 

2.4.5 - Outros Modelos 

Dentre outros modelos de simulação de serpentinas, pode ser citado o de 

ELMAHDY e MIT ALAS ( 1977), um modelo relativamente simples de simulação, o 

qual admite condições de superfície totalmente seca, totalmente úmida ou 

parcialmente úmida. O fluido refrigerante que escoa no interior dos tubos é água 

gelada, uma vez que seu objetivo era o de simulação de instalações de ar 

condicionado. 

DOMANSKJ (199 1) apresentou um modelo de cálculo de capacidade de 

serpentinas destinadas a condicionadores de ar doméstico, levando em conta urna 

distribuição de ar não uniforme nos tubos da serpentina. Tal modelo é baseado no 

método tubo por tubo, onde cada tubo é analisado separadamente. 

HlLL e JETER ( 199 1) apresentaram um modelo de simulação de serpentinas 

baseado na técnica de volumes finitos. Estes volumes são definidos pela divisão da 

serpentina em "fatias" iguais na direção do escoamento do ar e em "fatias" iguais na 

direção do escoamento do fluido refrigerante. Tal modelo simula a serpentina sob 

condições de desumidificação do ar. 
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Com base nas informações apresentadas até o momento, este trabalho tomou 

como base para execução do programa de simulação o estudo proposto por RICH 

( 1976). A escolha do modelo de Rich vem de encontro com as necessidades da 

pesquisa, ou seja, necessitava-se de um programa que aliasse simplicidade, obtendo 

resultados globais, e não locais, como os obtidos por métodos como o de volumes 

finitos, com a boa precisão de resultados. Fato este que foi verificado posterionnente 

com a comparação entre os resultados simulados e os obtidos em ensaios. Tais 

resultados encontram-se no Capítulo 5. Deve-se ressaltar, que os resultados estão 

intimamente relacionados aos coeficientes de transferência de calor, especialmente ao 

coeficiente do lado do ar. Portanto, houve, de certa forma, uma relação na escolha do 

modelo numérico adotado (Rich), com a correlação do coeficiente de transferência de 

calor do lado do ar (McQuiston). 
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Conforme exposto no Capítulo l , um dos objetivos do trabalho consiste na 

realização de ensaios para a determinação das características de desempenho de 

serpentinas sob condições de superfície seca, por meio das quais o programa de 

simulação possa ser aferido. 

Isto posto, o presente capítulo destina-se à apresentação das serpentinas 

ensaiadas, da bancada experimental utilizada e à discussão da metodologia dos 

procedimentos de ensaio. 

3.1 - Equipamento Ensaiado 

Antes de qualquer discussão a respeito da descrição da bancada experimental 

e da metodologia de ensa io, segue a descrição em detalhes, dos vários tipos de 

serpentina ensaiada. 

Para a realização dos ensaios foram testados oito tipos de forçadores de ar 

pertencentes a dois fabricantes, sendo um produto nacional, MIP AL-evaporadores, e 

outro produto importado, ECO. Os trocadores serão designados de: MODELO I, 

MODELO li, MODELO lll, .... ,e suas características encontram-se no ANEXO B. 

De forma geral, pode-se dizer que todos os evaporadores testados são 

dotados de ventilação forçada, tubos de cobre circulares e aletas de placa plana em 

alumínio. Tais forçadores de ar apresentam capacidade frigorífica variando entre 1500 

a 4500 W, para vazões de ar na faixa de 600 a 7500 m3/h. 
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3.2 - Descrição da Bancada 

As normas ASHRAE 25-1990 e ARI 41 0-1981 são utilizadas para 

regulamentar o procedimento de ensaios de serpentinas de aquecimento de ar e de 

serpentinas resfriadoras e desumidificadoras de ar. Tais normas fornecem 

fundamentos para determinação de desempenho de trocadores de calor, por meio de 

dados obtidos experimentalmente, e normalizam métodos e procedimentos para 

realização de testes, além de normalizar definições, terminologias e classificação das 

serpentinas. 

Para que fosse possível a realização dos ensaios de serpentinas resfriadoras, 

foi necessário a utilização de uma bancada experimental constituída basicamente por: 

circuito frigorífico secundário, circuito frigorífico principal, sistema de aquisição de 

dados, túnel de recirculação de ar, e uma câmara termicamente isolada. A Fig. 3. 1 

apresenta, com maior clareza, os componentes da bancada experimental. Uma 

descrição mais detalhada a respeito dos componentes da seção de testes encontra-se 

na Tabela 3.1. 

A câmara utilizada na bancada possui características semelhantes às de uma 

câmara comercial, com dimensões iguais a 2600 x 1700 x 2200 mm, sendo construída 

em painéis com isolamento em poliuretano. InterJjgado à câmara há um túnel de 

recirculação de ar utili zado para simulação da carga térmica e desumidificação do ar 

ambiente. Optou-se por uma câmara frigorífica com características semelhantes à 

comercial para que os ensaios pudessem ser realizados sob condições as mais 

próximas possíveis às de trabalho, de modo que o comportamento obtido pelo 

evaporador expressasse resultados compatíveis com a realidade. 
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Tbl JlR a e a . esumo d os componentes d b a d anca a experm1enta 

COME!.ONENTE CLRCULIQ l!RLNC1/!AL CfRCUIIO SECI1NDÁRIO 

" Condensador APEMA- modelo CST 7 APEMA - modelo CST 6 

Evaporador Vários modelos testados MIPAL 

Separador de óleo DANFOSS - tipo OUB 4 DANFOSS -tipo OUB 1 

pressão máxima: 22 bar pressão máxima: 22 bar 

Compressor BITZER - bloco V BITZER - bloco ill 

aberto - alternativo aberto - alternativo 

Válvula de controle DANFOSS - tipo WFFX *********************** 

da vaz(io de água 

Válvula de controle DANFOSS - tipo KVP *********************** 

de press(io 

Válvula de expansão DANFOSS - tipo AKC 114 DANFOSS - tipo TEX 2 

Filtro secador DANJ:i'OSS - tipo DX 64 DANFOSS - tipo DX 0835 

Vállmla solenóide DANFOSS- tipo EVR lO DANJ:i'OSS -tipo EVR 6 

Motor elétrico WEG - modelo 1 12m W EG - modelo 66a 

trifásico - 7,5 CV 
trifásico - I ,5 CV 

Torre de resfriamento MIP AL - modelo CE 505 MIP AL - modelo CE 505 

Variador de DANFOSS *********************** 

freqüência 
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Figura 3.1 Representação esquemática da bancada experimental 
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O circuito frigorífico secundário é composto por um ciclo de compressão a 

vapor e por um conjunto de resistências elétticas, e tem, como fimção promover as 

condições ideais para a realização dos testes. Este circuito é responsável pela 

desumiditicação e resfriamento do ar da câmara, razão pela qual o evaporador fo i 

instalado no interior do túnel de recirculação. A remoção da umidade do ar no interior 

ela câmara é feita após um deternúnado período de funcionamento do circuito 

secundário. Passado este período, as resistências elétricas de degelo, instaladas no 

corpo do evaporador, são ligadas. A água obtida por este processo é retirada da 

câmara através de um dreno instalado em uma bandeja coletora. Ainda no túnel de 

recirculação de ar, um conjunto de resistências elétricas, com potência total máxima 

de 3 kW, foi instalado com o propósito de simular a carga térmica. Esta carga máxima 

foi superada durante os ensaios em virtude da transmissão de calor pelos painéis da 

câmara e eventuais infiltrações de ar exterior (linútadas a um núnimo ). O controle da 

carga térmica é feito por intermédio de um dispositivo de controle de potência 

elétrica, graduado em dez pontos, permitindo variar a potência elétrica de zero a 3 

kW. 

O circuito frigorífico principal, por ser o responsável direto pelos testes das 
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serpentinas evaporativas, é devidamente instrumentado e dotado de vários meios de 

controle. O controle para obtenção das condições necessárias para ensaio das 

serpentinas foi realizado inicialmente de três maneiras: através da válvula reguladora 

de pressão, da válvula de controle da vazão de água e da válvula de expansão 

microprocessada. Recentemente, um variador de freqüência foi incorporado à seção 

de testes. Os principais parâmetros controlados, detalhados na seção 3.3 são: 

temperatura de evaporação e grau de superaquecimento. 

3.3 - Principais Parâmetros de Controle 

• Temperatura de evaporação: 

A temperatura de evaporação do ciclo de compressão a vapor, conforme 

ARI-410, é detenninada a partir da medida de pressão do fluido refrigerante na saída 

do evaporador. Para que fosse possível o controle desta temperatura, um dispositivo 

de controle de pressão foi instalado na saída da serpentina. Inicialmente este controle 

era feito por meio de uma válvula reguladora de pressão, a qual era ajustada para 

diferentes condições de ensaio: temperatura de evaporação e carga térmica. O 

procedimento para a obtenção das condições desejadas foi realizado de maneira 

simples: a abertura da válvula implica numa menor retenção do fluido refrigerante na 

saída da serpentina, permitindo maior vazão, consequentemente a pressão interna 

diminui causando, assim, uma redução na temperatura de evaporação. Procedimento 

inverso, ou seja, o fechamento da válvula, restringe a passagem do fluido refrigerante, 

o que provoca um aumento de pressão na saída da serpentina, causando uma elevação 

na temperatura de evaporação. 

Tal procedimento apresenta um sério inconveniente de operação, quando a 

válvula reguladora de pressão limita excessivamente a vazão do refrigerante. Esta 

restrição provoca grande perda de carga reduzindo, assim, a pressão na linha de 

sucção. Ou seja, a condição de válvula excessivamente fechada implica em pressões 

de sucção reduzidas, que por sua vez provoca a ação do pressostato de baixa pressão, 

desligando o compressor. O pressostato foi ajustado para pressão atmosférica a fim 
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de evitar pressões sub atmosféricas na linha de sucção. Observe-se que, no fundo, a 

válvula reguladora de pressão controla a capacidade do compressor, quanto mais 

fechada, menor é a pressão de aspiração e portanto menor a capacidade do 

compressor. 

Para contornar tal problema, optou-se pelo uso de um variador de freqüência 

(instalado junto ao motor elétrico da unidade condensadora), que atua no mesmo 

sentido de uma válvula reguladora de pressão, só que de forma mais efetiva. 

Reduzindo-se a rotação, a capacidade do compressor diminui e, para uma 

determinada carga térmica, a temperatura de evaporação se eleva. Desta forma, o 

controle da pressão na saída da serpentina passa a ser determinado pela rotação do 

compressor. Com esta alteração no procedimento de controle, o inconveniente da 

parada do sistema frigorífico deixa de ocorrer uma vez que a válvula reguladora de 

pressão encontra-se totalmente aberta. Ou seja, a perda de carga deixa de existir. 

O uso do variador de freqüência como controle da temperatura de 

evaporação mostrou-se mais eficiente do que a válvula reguladora de pressão. Além 

de eliminar o inconveniente de possíveis paradas no sistema, o emprego do variador 

de freqüência tornou mais fácil e rápido o controle da temperatura de evaporação. 

• Grau de superaquecimento: 

O grau de superaquecimento na saída da serpentina é outro parâmetro 

importante a ser controlado, uma vez que a norma ASHRAE 25-1990 estabelece uma 

faixa de superaquecimento entre 2.8°C e 4.4°C. O controle deste parâmetro é 

realizado por intermédio da válvula de expansão. No inicio foi utilizada uma válvula 

de expansão manual, do tipo agulha, cuja operação era dificil devido à alta 

sensibilidade em relação a pequenos ajustes. Para contornar tal inconveniente, optou

se por uma válvula de expansão automática, instalada em paralelo com válvula de 

expansão manuaJ, tipo agulha, conforme Fig. 3 .1. A válvula automática, assim como a 

manual, atua no superaquecimento através do controle da vazão do refrigerante. 

Assim, para uma determinada carga térmica, o grau de superaquecimento pode ser 

variado pela ação da válvula sobre a vazão de refrigerante. O controle do 
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superaquecimento pode se controlado da seguinte maneira: para um maior grau no 

superaquecimento, a válvula atua de fom1a a reduzir a vazão de refrigerante pelo 

evaporador, já para um menor grau de superaquecimento, a válvula provoca uma 

maior vazão de refrigerante. 

A válvula automática, denominada de válvula de expansão microprocessada, 

AKV, faz parte do conjunto de componentes do sistema eletrônico de controle de 

evaporadores da DANFOSS, modelo AK.Cll4. Esta válvula de expansão é 

eletronicamente acionada. O acionamento eletrônico da AKV é feito por meio de dois 

sensores tipo AKS instalados à montante e à jusante do evaporador. A partir das 

infonnações interpretadas por estes sensores, obtém-se um sinal eletrônico que 

contém informações sobre o superaquecimento no evaporador. Este sinal é 

comparado a um valor de referência e, a partir desta análise, o regulador eletrônico é 

capaz de controlar o grau de abertura da válvula de expansão AKV. Esta válvula 

funciona como uma válvula solenóide com orificio de expansão, sendo que seu 

controle é realizado por pulsos elétricos os quais determinam, para um período de seis 

segundos de funcionamento, quanto tempo a válvula deverá ficar aberta. Portando, a 

capacidade da válvula está relacionada com a relação de tempo de abertura e de 

fechamento, no período especificado acima, de 6 segundos. 

Por apresentar pequenas flutuações nas condições de saída do evaporador, 

devido a um constante ajuste realizado pelo regulador eletrônico, optou-se por um 

controle manual de acionamento da válvula automática AKC, procedimento que 

determina o tempo de abertura ou fechamento desta. Tal procedimento, apesar de ser 

mais trabalhoso, apresenta resultados mais constantes, no qual é possível admitir um 

regime permanente no sistema, eliminando assim oscilações nos resultados. 

3.4 - Instrumentação 

Nesta seção são apresentados os instrumentos de medida e os sistemas de 

aquisição de dados utilizados nas seções de testes. Os instrumentos de medida foram 

utilizados afim de determinar as condições (estados termodinâmicos) do refrigerante, 

do ar e da água de condensação em vários pontos do circuito frigorífico permitindo, 



/ , 

65 

desta fonna, a realização de análises de desempenho dos componentes do circuito e, 

em especial, do forçador de ar. 

As medidas de temperatura, pressão e vazão de refrigerante são feitas a 

partir de instrumentos transdutores de sinais e são enviadas ao sistema de aquisição de 

dados. No caso da medida de vazão da água utilizada no condensador e da pressão 

atmosférica, as medidas são realizadas por meio de leituras visuais. Para um melhor 

esclarecimento dos instnunentos de medida e do sistema de aquisição, será 

apresentada uma breve discussão a respeito destes itens. Deve-se ressaltar que os 

instrumentos de medida foram previamente calibrados, em um trabalho anterior a este, 

e seus dados podem ser encontrados no trabalho de RIElll.- (1996). 

• Medidas de Temperatura 

Para medidas de temperatura foram utilizados tennopares do tipo "T" 

( cobre-constantã). A escolha deste tipo de termo par deve-se ao fato da faixa de 

aplicação ser compatível com as temperaturas utilizadas no presente trabalho. Um 

total de 17 medidas de temperatura foram realizadas; a distribuição dos locais de 

medida na bancada experimental pode ser vista, em detalhes, na Fig.3 .2. Deve-se 

observar que este conjunto de leitura envolve medidas de temperatura do ar, da água 

e do fluido refrigerante. Abaixo, seguem os dados do tennopar: 

Fabricante I Modelo : OMEGA I Tipo 'T" 

Faixa de operação : -184 a 270 °C 

Precisão1 
: 0,4 °C para medidas no lado do refrigerante 

O, 7 °C para medidas no lado do ar 

1 Dados retirados do trabalho de R.IEffi. (1996). 
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• Medidas de Pressão 

Conforme indica a Fig.3.2, verifica-se um conjunto de 6 medidas de pressão 

a partir de transdutores de pressão. Dentre este conjunto, 3 medidas destinam-se a 

leituras de baixas pressões, o restante destina-se a leituras de altas pressões. Tais 

medidas são realizadas a fim de determinar as pressões de evaporação e de 

condensação, perda de carga no evaporador e a relação entre as pressões na entrada e 

saída do compressor. Os detalhes dos transdutores de pressão são apresentados a 

segutr: 

Fabricante I Modelo : ASHCROFT I K 1 

Faixa de operação (alta pressão) : O- 500 psi 

Faixa de operação (baixa pressão) : O - 60 psi 

Saída : 4 - 200 mA 

Exatidão : 1 % do fundo de escala 

evoooro.dor 

[I] ('----- - ----.... 
c 

(U teN1opo r 

@ tr" onsdutor de pY"essõ.o 

[I] gr"ode d.e terr·10pores 
1 vólvulo d.e exponsõ.o r'1onuol 

VQ ZÕ.O 

2 vó.lvulo de exponsõ.o r-1icr"oprocessodo 

tanque de 
líquido 

Figura 3;2 Disposição dos instrumentos de medida no circuito .principal 
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• Medidas de Vazão 

• Vazrio de Água 

Como meio de resfriamento do fluido refrigerante nos circuitos secundário e 

principal, utilizaram-se condensadores resfriados à água, como indicado na Fig. 3 .1. 

Inicialmente, a vazão de refrigerante era deternúnada através do método calorimétrico 

aplicado ao condensador. Por esta razão, optou-se por um condensador a água ao 

invés do condensador a ar, uma vez que os erros associados a leituras de vazão do ar 

são mais significativos do que os associados a vazão de água, incorrendo em maiores 

erros na determinação da vazão do refrigerante. Portanto, foi necessário o uso de um 

medidor de vazão para a água, mais especificamente um rotâmetro. Abaixo, seguem 

mais detalhes deste instrumento: 

Fabricante : OMEL 

Faixa de operação : 4,5 a 45 m3/h 

o Vazão de refrigerante 

Outra forma de medir a vazão do refrigerante, distinta do método 

calorimétrico já referido, é a utilização de um instrumento apropriado para a leitura 

direta da vazão do fluido refrigerante. No caso, utilizou-se um medidor de vazão do 

tipo efeito Coriollis, marca DANFOSS, modelo MASS 3000. Tal instrumento é 

instalado na linha de liquido do circuito principal, enviando sinais elétricos ao sistema 

de aquisição. Estes sinais são emitidos a partir da vibração do elemento sensor, 

provocado pelo escoamento do fluido refrigerante, que deve estar no estado líquido, 

uma vez que, a presença de bolhas de refrigerante podem distorcer as leituras deste 

senso r. 

O medidor de vazão incorpora a medida de dois outros parâmetros: a 

densidade do fluido e a temperatura. A partir da densidade, é possível determinar a 

concentração de óleo no refrigerante. O fabricante do medidor de vazão forneceu um 

certificado de calibração do aparelho. Todo o procedimento de calibração foi 

realizado com água, segundo a norma ISO 4185 para medidas de escoamento de 
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fluidos em circuito fechado. 

Fabricante I Modelo : DANFOSS I MASS 3000 

Saída : 4 - 200 mA 

Exatidão : O, 15 % do fundo de escala 

3.5 - Sistema de Aquisição de Dados 
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A finalidade do sistema de aquisição de dados é receber, interpretar e enviar 

ao computador os sinais emitidos pelos instrumentos de medida. Tais sinais, após 

enviados ao computador, podem ser lidos e gravados, sendo possível monitorar o 

comportamento do circuito frigorífico. O sistema de aquisição de dados é composto 

por uma placa conversora analógico/digital, três terminais de conexão e um software 

de aquisição de dados, denominado Work Bencl1 PC - v.21. 

Os terminais de conexão têm como função estabelecer uma comunicação 

entre o meio e o computador. Dos três terminais de conexão, dois foram destinados a 

ligação dos termopares e o outro à ligação dos transdutores de pressão e o do 

controlador do medidor de vazão. 

A placa conversora analógico/digital tem como função receber os sinais 

analógicos enviados pelos instrumentos de medidas e convertê-los em sinais digitais, 

enviando-os ao computador de tal forma que possam ser interpretados pelo operador. 

A seguir é apresentado o sistema de aquisição utilizado: 

Sistema de aquisição 

Fabricante : STRA WBERR Y TREE INC. 

Placa conversora : ACPC 12-16, com 16 entradas analógicas 

Painéis : 2 painéis tipo T -21 , com 8 entradas para temperatura 

1 painel tipo T -3 1, com 8 entradas analógicas comuns 

Software: Work Bench PC- v.2.l 

Computador 

Modelo : IBM PC 386 SX 25 MHz 
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3.6 - Procedimento Experimental 

Os objetivos dos ensaios foram dois: determinar experimentalmente o 

desempenho do sistema frigorífico, em especial a performance dos evaporadores, e 

possibilitar, apartir dos dados obtidos, aferir e validar o programa de simulação de 

serpentinas resfriadoras. Dentre os parâmetros de desempenho, os principais são: 

capacidade frigorífica do evaporador, Qcvap; e a vazão do ar proveniente da atuação 

dos ventiladores, mar. Para o estabelecimento das condições necessárias de ensaios, 

foram duas os principais parâmetros de controle: temperatura de evaporação, Tevap; e 

grau de superaquecimento DTsup. 

Para a realização dos ensaios, foi seguido os procedimentos estabelecidos 

pelas normas ASHRAE 25-1990 e ARI-41 0-1981. Segundo as normas, os ensaios 

devem ser realizados com as serpentinas em condições de superfície seca. Desta 

forma, a primeira etapa do procedimento experimental é estabelecer condições para 

evitar a formação de neve na superficie do evaporador. Tal condição é alcançada a 

partir do processo de desumidificação do ar, processo descrito na seção 3 .2. O 

processo de desurnidificação do ar é de responsabilidade do circuito secundário, o 

qual opera cerca de 1 O horas ou mais removendo a umidade residual da câmara, para 

garantir que o ar esteja suficientemente seco, o que não implica em dizer que o ar 

esteja isento de umidade. Concluído o processo de desurnidificação, iniciam-se de fato 

os ensaios de serpentinas resfriadoras, realizados pelo circuito principal. 

Os ensaios foram realizados para diversas temperaturas de saturação ( 0°C, -

5°C, -1 0°C, - l5°C e -20°C) sendo que, para cada uma destas temperaturas, testes 

foram efetuados a diferentes cargas térmicas. 

O controle da temperatura de saturação foi inicialmente obtido pela válvula 

reguladora de pressão, KVP, e depois pelo variador de freqüência, pois são estes que 

estabelecem a pressão interna na serpentina. Segundo a nonna recomendada, a 

temperatura de saturação é determinada pela pressão na saída da serpentina. 

Reduções na freqüência de alimentação do motor do compressor, ou o fechamento da 

válvula KVP, promovem elevação na temperatura de evaporação; operações inversas 

nestes componentes causam redução nesta temperatura. 
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Estabelecida a temperatura de saturação, outro parâmetro importante a ser 

controlado é o superaquecimento do refrigerante na saída do evaporador, o qual, 

segundo a nom1a recomenda, deve se situar no intervalo entre 2,8°C a 4,4°C. Esta 

diferença de temperatura é determinada por meio da seguinte diferença: a temperatura 

de evaporação, determinada a partir da pressão lida na saída da serpentina, e a medida 

lida por um termopar, localizado no mesmo local do transdutor de pressão. Este 

controle é feito pela válvula microprocessada, dispositivo de expansão, que atua no 

sentido de regular a vazão de refrigerante que circula na serpentina. Assim, o 

superaquecimento é controlado pela abertura ou fechamento desta válvula. 

Uma vez estabelecidas as condições de ensaio prescritas pela norma, isto é, 

tão logo seja alcançado um escoamento em regime permanente, dentro das 

especificações previstas, o sistema de aquisição é acionado e, num período de 

aproximadamente 180 segundos, é feita a leitura dos dados. Neste intervalo de tempo, 

os estados do refrigerante em vários locais do circuito são armazenados em um 

arquivo no computador. Tais resultados são processados de forma a se obter valores 

médios para cada variável armazenada. Concluído este procedimento, os dados estão 

prontos para serem utilizados na avaliação do desempenho da serpentina de ensaio. O 

Capítulo 4 apresenta os dados de ensaios obtidos pelo procedimento experimental, 

com seus respectivos dados de incerteza. Os parâmetros analisados: capacidade da 

serpentina e vazão de ar, foram detenninados a partir de um programa de tratamento 

de dados, executado pelo Software EES (Engineering Equation Solver), descrito em 

detalhes no ANEXO C. 

3. 7 - Análise de Incertezas 

Para a análise de propagação de incertezas dos resultados obtidos 

experimentalmente foi utilizado o método proposto por KLINE e McCLINTOCK 

( 1953) apud HOLMAN ( 1971 ). Este método determina a incerteza propagada a partir 

da soma quadrática dos efeitos de cada uma das variáveis, conforme Eq. 3. 1: 
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o R 

oRXi 

oXi 

àXi 

=Incerteza total propagada no resultado 

=Incerteza total propagada no resultado 

=Incerteza da variável Xi 

=Coeficiente de sensibilidade do resultado R em relação à variável Xi 
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O intervalo de confiança da incerteza propagada por este método é igual ao 

intervalo de confiança das variáveis independentes. Neste estudo, o intervalo de 

confiança utilizado para todos os parâmetros analisados é de 95%. 

O programa desenvolvido para o tratamento de dados também foi utilizado 

para determinar as incertezas dos parâmetros analisados. O ANEXO C apresenta os 

procedimentos de cálculo utilizados. 

Embora o uso do software EES na análise de propagação de incertezas leve 

a resultados rápidos e seguros, um problema associado a este aplicativo foi detectado 

no decorrer deste processo. Tal problema se refere a impossibilidade de determinação 

das incertezas associadas as propriedades termodinâmicas, as quais são determinadas 

utilizando como dados de entrada, no EES, valores lidos dos estados termodinâmicos 

do refiigerante e ar, como por exemplo: temperatura, pressão, umidade relativa, etc. 

Para contornar este problema, realizou-se uma análise de influência das incertezas das 

variáveis sob o resultado final da propagação de incertezas. 

Primeiramente foram determinadas as incertezas propagadas admitindo que 

as propriedades tennodinâmicas fossem exatas, o que implica em dizer que as 

incertezas associadas a estas propriedades são nulas. Posteriormente outro processo 

foi realizado. Neste caso as incertezas das propriedades tennodinâmicas foram 

determinadas por meio de um procedimento não convencional. Tal procedimento 

utilizou-se das incertezas associadas às medidas dos estados termodinânúcos, desta 

forma foram determinados valores máximos e núnimos destes estados, e por 
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conseqüência determinou-se os valores máximos e mínimos para as propriedades 

termodinâmicas. O que se fez foi determinar a média aritmética entre o valor médio e 

os valores máximos e mínimos destas variáveis, assim assunúu-se que esta média, 

aritmética, seja a incerteza associada às propriedades. Especificado a incerteza das 

propriedades, finalmente foi determinado a incerteza final propagada. 

A Tabela 3.2 mostra os resultados obtidos pelos procedimentos de 

propagação de incerteza adotados. Analisando a Tabela 3.2, optou-se pela utilização 

do primeiro método de propagação de incertezas, onde as propriedades são adnútidas 

exatas, ao invés do segundo procedimento que foi utilizado somente como 

comparação. 

Tabela 3.2 Comparação entre os procedimentos de análise de incerteza 

CAPACIDADE VAZÃO DO AR % 
FRIGORÍFICA % 

PROCEDIMENTOS 
DESVIO DESVIO DESVIO DESVIO 

MÁXIMO MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMO 

PROPRIEDADE 17,324 5, I ll 37,35 1 20,976 
CONSTANTE 

PROPRIEDADE 15,974 5,095 37,349 20,973 
DETERMINADA 

ERRO% 7,8 0,31 0.005 0,015 

De forma sucinta são apresentados a seguir os parâmetros calculados, bem 

como suas incertezas propagadas: 

• Capacidade da serpentina 

Qserp = ,;1,. (! sev - i ec-.·) +co cp o (T.eo.. - Teev ) 1 000 
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[ 

2 ].X ô(]serp = ( OQ~erp 81~11'] +(OQserp 8hJ2 +(OQserp 8roJ2 +(àQserp orJ2 2 
amr ah aro ar 

• Vazão do ar referido a 20 °C 

Vlar = 293 Volar 
(Tare + 273) 

[ 2 ( J2]~ aVIar = ( aVIar oVolar) + aVIar oTare 
avolar aTare 

• Fator de COLBURN 

h Pr% · ar J =___::.:_ __ 
Gc CPar 

oj =[( "ôj oharJ
2 
+(Ji_oGcJ

2 
+(__jj__ocparJ

2
] 

o h ar CGC CcPar 
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, 
CAPITULO 4- RESULTADOS EXPERIMENTA1S 

Este capítulo destina-se a apresentar os resultados de desempenho discutidos 

anteriormente (Capítulo 3), discutir o efeito de alguns parâmetros de influência e 

determinar uma correlação para o coeficiente de transferência de calor do lado do ar. 

Dentre os resultados analisados (capacidade de refrigeração e vazão de ar no 

evaporador), o desempenho da capacidade de refrigeração de serpentinas será o 

termo debatido em maior profundidade, isto porque, é justamente este o resultado 

que mais interessa aos fabricantes e consumidores deste tipo de produto. Na análise 

será considerada influência de alguns parâmetros: superaquecimento na saída do 

evaporador; a temperatura de evaporação; tipo de alimentação do refrigerante (por 

cima e por baixo da serpentina); tipo de escoamento (contra corTentes e correntes 

paralelas); e o acabamento superficial interno dos tubos (liso ou com ranhuras) . 

Para uma melhor visualização dos resultados, foram levantadas, a partir dos 

dados de ensaio, curvas de capacidade de refrigeração em função da diferença de 

temperaturas, DTasev, correspondendo à diferença entre a temperatura do ar que 

entra na serpentina e a temperatura de evaporação. Estas curvas apresentam um 

comportamento fortemente linear, Fig. 4.1, cujo coeficiente angular, R, é 

característica de cada serpentina. A curva de capacidade pode ser expressa da 

seguinte forma: 

Q = R ( T~re - T sat ) (4.1) 
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Para fabricantes de serpentinas resfriadoras, tal forma de expressão é muito 

útil, pois permite a elaboração de catálogos que apresentam a capacidade da 

serpentina em tennos da diferença de temperaturas Dtasev, interessante para 

projetistas. 

I I 
Q=R*(Tare-Tsat) 

v 

/ 
/ 

/ 
v 

/ 
v 

o 
o 

(Tare-Tsat) [C) 

Figura 4.1 Comportamento linear da capacidade de refrigeração de serpentinas 

Embora tal coeticiente determine a inclinação da curva de capacidade da 

serpentina, ele possui significado fí sico, desta form a é possível expressá-lo através de 

uma equação algébrica. A determinação desta equação foi de fu ndamental 

impo11ância para a obtenção da correlação do coeficiente de transferência de calor do 

lado do ar proposta neste trabalho, como será visto mais adiante. Sendo assim, antes 

da apresentação dos resultados de desempenho das serpentinas, o procedimento para 

a determinação dessa equação deve ser realizado. Este procedimento está 

fundamentado no processo utili zado por STOECKER et ai. ( 1994). 

Para a determinação da equação referida anteriormente, parte-se da análise 

da distribuição de temperaturas do fluido refrigerante e do ar ao longo de toda a 

serpentina. Admitindo que o ar seja suficientemente seco (para, com isso, garantir a 

supert1cie seca) e que a temperatura do fluido refhgerante seja mantida constante em 

toda a serpentina, obtém-se uma distribuição de temperaturas conforme representada 

na Fig. 4.2. 
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To.re 

To.r s 
Tso.t 

Figura 4.2 Distribuição de temperaturas do fluido refhgerante e do ar ao longo de 
uma serpentina 

Normalmente, capacidades de serpentinas (onde a temperatura do fluido frio 

é mantida constante pelo processo de mudando de fase) são determinadas pelo 

produto do coeficiente global de transferência de calor, diferença média logarítmica, 

e área de troca de calor, conforme Eq.(4.2) abaixo: 

(4.2) 

Como mencionado anteriormente, a análise é feita para sih1ações em que a 

temperatura do fluido refrigerante é admitida constante, ou seja, situações em que 

esteja ocorrendo mudança de fase. Assim, Tre= Trs=Tsat: 

(4.3) 

Fazendo um balanço de energia do lado do ar, e admitindo que sua vazão de 

ar e o calor específico sejam constantes, obtém-se a seguinte equação: 



'J 

·' 

Q = m cp or (Tore - Tors ) 

Das equações (4.4) e (4.3), resulta : 

e 

Q - 111 Cflar J 

U A (Torc - Tors ) - U A = /n (Tore - 'f.a,) 
(J~rs - Tsat ) 

Rearranjando a Eq. ( 4. 7) acima temos: 

[ u ' ' ] 
(T - 1' ) ~ m.p =(r - T ) 

nrt! sot e ars sot 

Somando e subtraindo Tae no segundo termo da Eq.(4.8) 

(T - T )J~~~] __ f,(T - T )- (T - T )) 
clfC sal - '\ tlliJ OIS llll! JOI 

Inserindo a Eq.(4.4) na Eq.(4.9): 

(T - T ) J < ;;, ] = -(_fL -(1' - T )) 
ore sal e are sat 

m cp 
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(4.4) 

(4.5) 

(4.6) 

(4.7) 

(4.8) 

(4.9) 

(4.10) 
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Resultando: 

(4.11) 

ou: 

Q = R (J'.,~ - Tsat ) (4.12) 

Onde 

(4.13) 

A Eq. (4.12) representa o compottamento da serpentina com a variação da 

diferença de temperatura, Fig.4. 1, sendo que o coeficiente angular da curva 

característica, R, pode ser expresso pela Eq. ( 4. 13). 

4.1 - Apresentação dos Resultados 

Conforme mencionado, os ensatos foram realizados para 6 modelos de 

serpent inas. Em algumas das serpentinas as dimensões foram mantidas constantes, 

modificando-se outros parâmetros tais como: tipos de escoamento dos flu idos, tipo 

de rugosidade interna do tubo e tipo de alimentação do fluido refrigerante. Tais 

trocadores de calor foram ensaiados sob várias condições de cargas térmicas 

simuladas e diferentes temperaturas de evaporação. Como consequência, foram 

muitos os ensaios realizados, tendo como resultado um vasto banco de dados. 

Portanto, no decorrer da apresentação os resultados estarão resumidos em tabelas, e 

para fins ilustrativos de comportamento de desempenho, alguns resultados estarão 

expressos na forma gráfica. Os cálculos utilizados na análise de desempenho podem 

ser encontrados na li stagem do programa, ANEXO C, desenvolvido no software 

EES. 
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4.1.1 -Capacidade da Serpentina 

• Efeito da Temperatura de Evaporação 

Conforme mencionado na seção 3.5, os ensaios de capacidade foram 

realizados para diferentes temperaturas de evaporação (5 a -20 °C), sendo que em 

cada uma delas a carga térmica simulada variou entre O e 3.000 W aproximadamente. 

Desta forma, propõe-se neste item, a analise dos dados de ensaio, determinando a 

influência da temperatura de evaporação na capacidade da serpentina e o efeito sobre 

o desempenho do circuito frigorífico, analisado pelo valor do COP. Os dados de 

ensaio, obtidos para a serpentina MODELO I e temperaturas de evaporação de O e -

I O °C, foram utilizados para analisar a o rendimento do circuito frigorífico. 

A primeira análise a ser realizada trata do comportamento do sistema 

frigorífico sob diferentes cargas térmicas, mantendo-se constante a temperatura de 

evaporação. Nesta análise, o efeito de refrigeração, EF, e o trabalho de compressão, 

TL, são dois parâmetros importantes na determinação do desempenho do circuito ao 

qual está associado o COP. Assim, serão veri ficados os comp01tamentos de EF e TL 

sobre a carga térmica, e consequentemente o desempenho do circuito traduzido pelo 

COP. Quando um sistema frigorífico estável for submetido a um aumento de carga 

térmica, o primeiro parâmetro a sentir alterações é a temperatura do ar, que 

aumentará. Com a elevação da temperatura do ar, a taxa de transferência de calor que 

ocorre entre o ar c o fluido refrigerante será intensificada, assim como o processo de 

evaporação do líquido refrigerante, tendo como consequência uma elevação da 

temperatura de evaporação. Para restabelecer as condições inicias de operação 

(temperatura de evaporação constante), para uma carga térmica maior, é necessário 

aumentar a capacidade do compressor, o que pode ser obt ido através do aumento da 

rotação ou a redução da perda de carga na linha de sucção, neste caso obtida através 

da vá lvula reguladora de pressão. Desta forma, o restabelecimento da temperatura de 

evaporação e elo efeito de refrigeração, para uma carga térmica maior é obtida a 

partir da elevação da taxa de refrigeração, consequência do aumento da vazão de 

refrigerante. Por outro lado, a potência de compressão também é elevada em 

conseqüência da maior vazão de refrigerante, embora o trabalho de compressão tenha 
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se mantido aproximadamente constante. A Fig. 4.3 apresenta os resultados de 

capacidade frigorífica, potência de compressão e o valor de COP. Observa-se que 

mesmo para um aumento da capacidade de refrigeração e da potência de 

refrigeração, o valor do COP apresentou um comportamento fortemente uniforme, o 

que era de se esperar, uma vez que este termo é definido pela razão entre o efeito de 

refrigeração e o trabalho de compressão, sendo que ambos foram mantidos 

aproximadamente constantes, Fig. 4.4. O efeito de refrigeração foi mantido 

aproximadamente constante devido a manutenção da temperatura de evaporação e do 

grau de superaquecimento, que se manteve dentro de uma faixa estabelecida por 

norma. Em conseqüência do aumento na vazão, tanto a pressão de aspiração quanto a 

pressão de descarga sofreram uma pequena, mas proporcional elevação, Fig.4.5. Esta 

proporcionalidade resultou em um trabalho de compressão aproximadamente 

constante, conforme verificado na Fig. 4.4. 

~ 

5.0 

4.0 -

f 

3.0 

2.0 

1.0 

0.0 
0.010 

Temeeratura de evaeoraÇ_ão = - 10 C 
I 

o Ta~ de refrigeração ... ~ 
o TrabalhoJde compressã 

j ~~ 1\ CO P=J D7 
/). At\ t.. 

A tJ 

~ 
-=-

1 ~ 

~ ---
~ 
~~ 

0.01 5 0.020 0.025 0.030 

mr [kg/s] 

Figura 4.3 Capacidade frigorífica, potência de compressão e COP versus a vazão do 
refhgerante. Te,•ap=- 1 O °C e MODELO l 
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P01ianto, verifica-se que para as condições de ensaio, temperatura de 

evaporação constante e diferentes cargas térmicas, o valor do COP foi manteve-se 

aproximadamente constante, uma vez que o efeito de refrigeração e o trabalho de 

compressão também se mantiveram constantes. Deve-se lembrar que em todos os 

ensaios o grau de superaquecimento manteve-se dentro da faixa estabelecida por 

norma, caso não existisse este controle maiores variações no COP poderiam ser 

observadas em virtude da mudança ocmTida no efeito de refrigeração. 

200.0 
o 

160.0 o 
6. 

Õ) 
~ 120.0 
' ~ 

80.0 

40.0 

0 .0 
0.000 

EF 
TL 
COP 
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1

-10 C 

o v~(/b 

ó.LÍ'_ IA 
6 DI-> ~ 

o OJ c o [J!Dlii!JI 

0.01 2 0.018 0.024 

mr [kg/s ] 
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4.00 

3.00 

2.00 

1.00 

0.00 
0 .030 
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o 

Figura 4.4 Efeito frigorífi co, trabalho de compressão e COP versus a vazão do 
refrigerante. Tevap=- 10 "C e MODELO 1 
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Figura 4.5 Pressão de aspiração e pressão de compressão versus a vazão do fluido 
refrigerante. Tcvap=-1 O 0 Ge ~er~~ntina MODELO I 
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Continuando com o tratamento dos dados de ensaio, foi realizada a análise 

de desempenho de capacidade de serpentinas sob o efeito de diferentes temperaturas 

de evaporação. As curvas de capacidade em função da diferença de temperaturas, 

Dtasev (Tare-Tsat), foram levantadas para vários modelos de serpentinas e diferentes 

temperaturas de evaporação variando entre O e -20 °C. Conforme mencionado no 

início deste item, foram vários os modelos de serpentinas ensaiadas, por esta razão, 

um resumo dos resultados obtidos com os distintos modelos é apresentado na Tabela 

4.1. Para ilustrar a influência da temperatura de evaporação na capacidade da 

serpentina curvas de capacidade obtidas para a serpentina MODELO I, com tubos 

lisos, são apresentados na Fig. 4.6. Os ensaios foram realizados para temperaturas de 

evaporação de O, -1 O, e -20 °C. 

6.0 .--- ..-- -.-- -.-- -,--..-- - . - -.-- - .--- -.-- ---, 

o QSERPKW=0.34 72905*(Tare-Tsat) p/ Tsat = O C 
I I I I 

5.0 · x QSERPKW=0.3409333*(Tare-Tsat) p/ Tsat = -1 O C -
I I I I 

A QSERPKW=0.2904568*(Tare-Tsat) p/ Tsat = -20 C 

~ 3.0 1------jf--------t---~.=--="'::..__-+----
0 

1.Q r_ 
I 

com 95% dos dados entre 6,0 e 14,2% 

0.0 
0.0 

_ __._ _ _ I I I ~ __ I __,_ 

3.0 6 .0 9.0 12.0 15.0 

Tare-Tsat [ C l 

Figura 4.6 Efeito da temperatura de evaporação na capacidade da serpentina 
MODELO I com tubos li sos (P/ Tevap=O, - I O e -20 °C) 

Por meio da F ig. 4.6 pode-se observar uma queda no valor do coeficiente 

angular da serpentina, R, a qual está nitidamente relacionada à redução da 

temperatura de evaporação, embora esta queda seja mais visível quando comparadas 

as situações extremas, O e -20 °C. Efetivamente da Eq. (4.13), que expressa 

fi sicamente o valor de R, e admitindo que tanto o calor específico como a vazão de ar 
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não sofrem alterações significativas com a temperatura, conclui-se que o único 

parâmetro passível de variação é o coeficiente global de transferência de calor, U, 

que deve aumentar com o temperatura de evaporação. Partindo-se da Eq. (2.1), que 

expressa o coeficiente global de transferência de calor, e admitindo que as 

resistências térmicas de convecção do lado do ar e de condução dos metais não sejam 

significativamente afetadas pela temperatura, pode-se concluir que a resistência 

térmica de convecção do lado do fluido refrigerante diminui com a temperatura de 

evaporação. 

T b I 4 l R a e a . esumo d lt d os resu a os o bfd 1 os nos ensatos d 'd d d e capact a e e serpentmas 

MODELO TEMP. EVAP. COEF. ANGULAR COEF. GLOBAL 
[O C] [kWf C] [Wf Cm2

] 

r o 0,406 17,97 

Sem ranhura -10 0,381 16,87 

I o 0,489 22,37 

Com ranhura -lO 0,433 19,22 

-20 0,363 15,63 

Il o 0,2 17 27,82 

-10 0,2 10 26,65 

UI o 0,231 12,33 

Contra correntes - 10 0, 190 9,46 

liT o 0,2 17 11 ,27 

Correntes paralelas -J o 0,175 8,52 

IV alim. Por cima - lO 0,290 15,06 

TV alim. Par bai xo - I o 0,280 14,4 1 

V 66 tubos - lO 0,3 15 27,64 

Vl 44 tubos - lO 0,250 20,25 

Assim, verificou-se que, para uma determinada DTasev, a capacidade da 

serpentina se eleva com a temperatura de evaporação. 
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• Efeito de Superficies lntensijicadoras nos Tubos (ranhuras 
internas) 

Superfícies intensificadoras no interior dos tubos de serpentinas de 

refhgeração têm sido utilizadas na última década como meio de melhorar seu 

desempenho térmico. Alguns trabalhos mostram uma melhor performance na 

transferência de calor para tubos com superfícies intensificadoras, sendo que, em 

certos casos, a intensificação pode atingir fatores da ordem de 1 O. Motivado por estas 

informações, ensaios de serpentinas resfriadoras com tubos de superfícies interiores 

dotados de ranhuras foram realizados, visando verificar seu desempenho. 

Os testes em serpentinas resrriadoras com tubos de superfície interna 

intensificadora, na forma de ranhuras, foram executados com o intuito de comparar 

seus resultados com serpentinas de tubos lisos, de características geométricas 

idênticas, e operando sob as mesmas condições de trabalho. Desta forma, seria 

possível observar um provável aumento na capacidade da serpentina com tubos 

ranhurados, e se confirmado este aumento verificar se foi significativo. Este tipo de 

análise é de grande importância para fabricantes de serpentinas, pois estes sempre 

almejam a melhora de desempenho de seus produtos, mas sem deixar de lado o custo 

de produção envolvido. P011anto, é de grande interesse saber se existe um ganho de 

desempenho na serpentina, e de quanto é este ganho, e dependendo destes resultados 

os fabricantes determinam se este tipo de investimento é viável ou não, uma vez que 

tubos com superfícies intensifícadoras são mais caros que os tubos lisos. 

Para os ensaios foram utilizadas as serpentinas MODELO I, inicialmente de 

tubos lisos, e posteriormente com ranhuras na superfície interna dos tubos. Os 

ensaios foram realizados para temperaturas de evaporação iguais a: O ºC, - I O QC, e -

20 .QC. A Fig. 4.7 apresenta o resultado comparativo entre as duas situações, tubos 

I isos e tubos ranhurados, ensaiados a - L O QC. Outros resultados estão resumidos na 

Tabela 4.2. 
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Figura 4.7 Comparação entre serpentinas, MODELO I, com tubos lisos e tubos 
ranhurados internamente ensaiados a -10 °C 
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A Fig. 4.7 permite concluir que realmente ocon·e uma elevação na 

capacidade da serpentina quando, ao invés de tubos lisos se utilizam tubos 

internamente ranhurados. De acordo com os resultados apresentados na Tabela 4.2, 

este aumento é mais sensível a temperaturas de evaporação mais elevadas. 

A elevação na constante da serpentina foi mais sensível para temperatura de 

evaporação igual a O °C, resultando da ordem de 20 %, em relação aos 13,74 % 

obtidos para - lO °C. Na Tabela 4.2 pode se notar ainda que em serpentinas de tubos 

internamente ranhurados, a variação da constante da serpentina, R, com a 

temperatura de evaporação é mais acentuada que em serpentinas de tubos lisos. 

Este comportamento deve-se, possivelmente, a um efeito mais significativo 

elo coeficiente de transferência ele calor no lado do refi·igerante para superficies 

intensi ficadoras, uma vez que as resistências térmicas associadas a conveccão elo 

lado do ar e a condução elos metais praticamente não sofreram nenhuma alteração. 
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T b I 4 2 R a e a . esumo compara 1vo en re as serg_en mas d t b r d e u o 1so e ran 1ura o 

Tsat fCJ R fel ranhura] R {s/ nmlmraj Aumento[%] 
[kWI°C] {kWI°Cj 

o 0,488685 0,406328 20,27 

-lO 0,432952 0,380640 13,74 

• Efeito do Grau de Superaquecimento IUI Safda da Serpentina 

A análise na performance da serpentina, sob o efeito do grau de 

superaquecimento, teve origem no decorrer dos primeiros ensaios, pois verificou-se 

que a variação do grau de superaquecimento do refrigerante na saída da serpentina 

implicava num significativo efeito no seu desempenho. Assim, foram realizados 

ensaios no sentido de quantificar esse efeito. 

A análise foi desenvolvida com base em duas fa ixas de superaquecimento 

do refrigerante: baixo superaquecimento, inferior a 5 °C; e alto superaquecimento, 

superior a 5 °C. As capacidades foram determinadas para temperaturas de 

evaporação iguais a O °C, - 1 0°C e -20 °C, sendo que para cada uma destas 

temperaturas duas curvas de capacidade foram obtidas, uma para superaquecimentos 

baixos e a outra para altos. A Fig. 4.8 apresenta, para o MODELO I com tubo 

ranhurado e temperatura ele evaporação igual a - 1 O °C, a capacidade da serpentina em 

termos do grau de superaquecimento médio. A Tabela 4.3 exibe o resumo dos 

resultados de capacidade para as demais temperaturas. 

A Tabela 4.3 apresenta um resumo das capacidades da serpentina em termos 

do grau de superaquecimento médio para a serpentina MODELO I. A partir destes 

dados é possível verificar uma degradação no valor do coeficiente angular com o 

aumento do valor médio do superaquecimento. Isto porque, o aumento do 

superaquecimento na saída da serpentina implica numa região mais extensa ocupada 

pelo vapor, na qual o coeficiente de transferência de calor é reduzido, o que acaba 

por afetar o valor do coeficiente global de transferência de calor, U, e consequência a 

capacidade de refrigeração da serpentina. 
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Tabela 4.3 Resumo das capacidades da serpentina em termos do grau de 
'd' superaquecimento me 10 

Tsat [0 C] o - lO -20 

Superag. médio [0 C] 2,4 6,0 3, 1 7,3 3,2 7,7 

Coef. Angular- R 0,5333 0,4721 0,5040 0,4082 0,4807 0,3342 
[kWfC] 

Coef. global de 24,90 2 1,32 23,51 18,48 2 1,44 14,33 
transferência de calor 

[wfC m~ 

relação de R para as 12,96% 23,47% 43,84% 
duas faixas 

superaquecimentos 

Outra observação interessante realizada na análise do efeito do grau de 

superaquecimento foi que, com a elevação da temperatura de evaporação, o efeito do 
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grau de superaquecimento diminui. Com efeito na Tabela 4.3 verifica-se que, 

enquanto o aumento do coeficiente angular, R, para temperatura de evaporação igual 

- 20 °C foi de 43,84 %, observa-se um aumento de 12,96 % para temperatura de 

saturação de O °C. 

Desta forma, conclui-se que a melhora no desempenho da serpentina pode 

ser obtida utilizando-se valores reduzidos de superaquecimento, embora, não se 

tenha os mesmos valores de superaquecimento para diferentes valores de temperatura 

de evaporação. Mas, de qualquer forma, a análise e os dados apresentados mostram 

claramente uma forte influência do superaquecimento na capacidade da serpentina, 

especialmente à baixas temperaturas. 

• Efeito da Forma de Alimentação do Fluido Refrigerante 

Neste trabalho, o termo "forma de alimentação do fluido refrigerante" se 

refere ao sentido de escoamento do refrigerante ao longo da serpentina resfriadora. 

Especificamente, estas formas de alimentação foram classificadas em: ascendente 

(alimentação do fluido refrigerante por baixo) e descendente (alimentação do Ou ido 

refrigerante por cima). 

O objetivo dos ensaios fo i o de invest igar o efeito elo tipo de alimentação 

sobre o desempenho de serpent inas resfriadoras. Este tipo de ensaio surgiu do 

interesse em verificar qual seria o comportamento da serpentina nas situações 

expostas acima, uma vez que na literatura especializada praticamente não se 

encontrou referência sobre este assunto, embora se constate um certo 11fo lclore11 a 

respeito no meio técnico. Assim, utilizou-se a serpentina MODELO IV para a 

realização dos ensaios, que foram realizados a uma temperatura de evaporação de 

- I O °C. A Fig. 4. 9 apresenta os resultados obtidos. 
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Inicialmente supunha-se que haveria uma melhora de desempenho da 

serpentina quando a ali mentação fosse ascendente, o que não foi verificado de acordo 

com as curvas apresentadas na Fig. 4.9. Tal suposição estava baseada na seguinte 

hipótese: com a alimentação do fluido refrigerante na parte de baixo do evaporador, 

imaginou-se que isto provocaria uma distribuição do refri.gerante mais uniforme 

pelos circuitos da serpentina. Em adição a esta melhor distribuição, acreditou-se que 

o escoamento ascendente causaria uma maior aceleração do gás devido a sua menor 

densidade, e por conseguinte uma intensificação no processo de transferência de 

calor convectivo na interface líquido-vapor, o que aca1Tetaria em um maior 

desempenho térmico da serpentina, provocado por maiores taxas de transferência de 

calor. 

Com base nas curvas de desempenho levantadas na Fig. 4.9, verifica-se que 

o desempenho em ambas condições é da mesma ordem, com pequena predominância 

da alimentação descendente, que apresenta um valor de R cerca de 5,9% maior que a 

al imentação ascendente. 

Embora seja difícil afirmar algo em relação ao comportamento verificado, 
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po1s senam necessários mais dados de ensa1o específicos para esta situação, 

levantaram-se duas hipóteses para justificar tais resultados: 

12 Supõe-se que nas curvas da serpentina, ou em alguma em específico, 

formavam-se bolsões de liquido, os quais atuariam como bloqueadores à passagem 

do fluido refrigerante, diminuindo assim a vazão mássica, induzindo a uma menor 

taxa de transferência de calor convectivo no interior dos tubos. Esta idéia surgiu a 

partir do monitoramento da temperatura na saída do evaporador, a qual apresentou 

comportamento oscilatório, de caráter periódico, possivelmente provocado pelo 

suposto desprendimento dos bolsões de liquido. 

22 Possivelmente grande parcela do refrigerante na fase líquida estaria 

concentrada na parte mais baixa da serpentina, uma vez que, sua densidade é maior 

que a da fase gasosa. Desta fonna, o processo de transferência da calor do lado do 

fluido refrigerante seria mais intenso nesta região, enquanto que a outra região, a 

mais alta, rica em refrigerante no estado gasoso, sofreria uma redução na taxa de 

transferência ele calor. 

• Ef eito do Tipo de Escoamento 

A serpentina ensaiada, MODELO Ill, sofreu pequenas alterações durante o 

procedimento experimental, as quais visavam alterar a forma de escoamento (de 

correntes paralelas para contra corrente) buscando verificar o comportamento do 

evaporador. Analisando-se o escoamento do ar através dos tubos de um evaporador 

convencional, pode-se dizer que a característica deste escoamento é cruzado. Mas 

aqui correntes paralelas ou contra corrente se referem a direção em que o refrigerante 

entra no evaporador, a esse movimento local do refrigerante se superpõe o 

movimento no sentido da saída ela serpentina que pode ser em correntes paralelas ou 

contra corrente em relação ao movimento do ar. 

Os ensaios foram realizados para temperaturas ele evaporação iguais a O e -

1 O °C, sendo os resultados representados nas Figs. 4.1 O e 4.11 . 
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A diferença entre os resultados para as duas configurações de escoamento 

do refrigerante não permite estabelecer qualquer conclusão definitiva, embora o 

escoamento em contra correntes tenha apresentado uma leve melhora no desempenho 

da serpentina. Tal comportamento seria de esperar em função da referida 

configuração permitir a manutenção de um diferencial maior ao longo da serpentina 

entre as temperaturas do ar e do refrigerante. 

As diferenças observadas estão dentro da margem de incerteza dos 

resultados experimentais, o que, neste caso, não permite a emissão de um juízo 

definitivo, como observado anteriormente. 

4.1.2 - Vazão de Ar na Serpentina 

Conforme mencionado, outro fator importante na análise de desempenho é a 

vazão de ar na serpentina. O objetivo é de comparar os resultados obtidos nos 

procedimentos experimentais com os dados de vazão oferecidos nos catálogos de 

tà bricantes, além de fornecer dados referentes ao escoamento do ar, os quais serão 

utilizados no programa de simulação de capacidade de serpentina. A vazão de ar foi 

obtida através do balanço de energia na serpentina, sendo realizada no lado do ar: 

(4. 14) 

Para ilustrar os resultados obtidos nos ensaios, curvas de vazão de ar versus 

a capacidade da serpentina foram traçadas, tendo apresentado um comportamento 

"uniforme". As Figs. 4.12 e 4. 13 mostram a vazão para os evaporadores MODELOS 

li e IV, respectivamente. Deve-se lembrar que alguns modelos sofreram pequenas 

modificações (forma de alimentação do refrigerante, tipo de escoamento e uso de 

tubos ranhurados), mas suas características geométricas e seus ventiladores 

permaneceram inalterados, por esta razão, os dados de vazão para tais modelos foram 

tratados como se nenhuma alteração tivesse ocorrido. A Tabela 4.4 apresenta um 

resumo dos resultados obtidos nos ensaios, comparando-os com as vazões de ar 
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fornecidas pelos catálogos de fabricantes, verificando-se significativas discordâncias 

em certos casos. 
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Tabela 4.4 Resumo dos resultados de vazão obtidos em ensaios e dados fornecidos 
f:b" por a ncantes 

MODELOS Vazão de ar Incertezas [%] Vazão de ar do Diferença [%] 
calculada [m3/h] máx. mín. fabricante [m3 /h] 

I 4369 22,3 37,3 4500 3,0 

li 1213 2 1,2 26,9 1500 19, 1 

IH 1418 21,3 25,7 2400 40,9 

IV 2820 21,7 29,2 3900 27,7 

v· 1945 21,4 23,6 ************* *********** 

vi" 1882 21,6 28,0 ************* *********** 
"' trata-se de modelos recentemente desenvolvidos pelos fabncantes, por esta razão 
ainda não dispunham de dados de vazão. 

Com o auxílio da Tabela 4.4, algumas observações interessantes podem ser 

feitas, mas, antes, deve-se dividir as serpentinas em três grupos, os quais estão 

baseados na vazão do ar, grupo I para alta vazão (MODELO I), grupo 2 para média 

vazão (MODELOS IV, V e VI) e grupo 3 para baixa vazão (MODELOS 11 e lll). No 

grupo 1, o MODELO I é a serpentina que apresenta o maior espaçamento entre 

aletas, I O mm, e a maior vazão de ar. Por outro lado, o grupo 3 apresenta o menor 

espaçamento entre aletas, 3,5 e 4 mm, e as menores vazões de ar. Já o grupo 2, com 

espaçamento entre aletas, 7 mm, apresenta valores intermediários de vazão de ar. 

Comparando-se as serpentinas do grupo 3, que possuem características 

geométricas muito semelhantes, verifica-se que a serpentina MODELO li possu1 

menor vazão do que a MODELO ill, isto ocorre em conseqüência do menor 

espaçamento entre aletas verificado na primeira serpentina. Contudo, não se deve 

afirmar que a vazão é dependente exclusivamente do espaçamento entre aletas, pois 

como será visto a seguir, na análise do grupo 2, outros parâmetros podem afetar o 

escoamento de ar. O grupo 2 é constituído das serpentinas MODELOS IV, V e VI, 

que apresentam algumas diferenças em seus parâmetros geométricos, embora a área 

f}ontal, o espaçamento de aletas e os ventiladores sejam os mesmos. Os MODELOS 

V e VI, por possuem um maior número de fileiras de tubos, 6, ao invés das 4 fileiras 

apresentadas pelo MODELO IV, e uma maior proximidade entre eles, apresentam 

uma área livre de escoamento menor, o que, consequentemente, reduz a vazão de ar, 
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comportamento confirmado pelos resultados apresentados na Tabela 4.2. Assim, 

conclui-se que o espaçamento entre aletas não é o único termo de influência, mas faz 

parte de conjunto de parâmetros geométricos que determinam a área livre de 

escoamento, ou seja, o aumento desta área proporciona maiores vazões de ar. 

4.2- Determinação do Fator de Colburn Para o Lado do Ar 

Como observado anteriormente, os valores do coeficiente global de 

transferência de calor obtidos experimentalmente foram utilizados na determinação 

dos coeficientes de transferência de calor do lado do ar, permitindo o 

desenvolvimento de uma correlação para o fator j-Colburn. Por se tratar de dados 

coletados para condições superficiais secas, a correlação destina-se a situações em 

que não ocorra a condensação de vapor de água sobre a serpentina. Nesse sentido o 

coeficiente de transferência de calor do lado do ar foi determinado da seguinte forma : 

l 1 
--= - - + R +----
u A A. }/. metal A / 

1 1 17 (1/e ta e 1 c 

(4. 14) 

Observa-se que a disponibilidade deU, não permite avaliar diretamente o 

coeficiente de transferência de calor no lado do ar. Para tanto é necessário dispor do 

coefici ente interno COITespondente à mudança de fase do refrigerante, da eficiência 

da superfície aletada e a resistência térmica do metal (tubo e aletas). A seguir será 

apresentado o procedimento para a obtenção da correlação do fator de Colburn para 

serpentinas resfriadoras a ar. 

• Determinação da Resistência Térmica do Metal 

A resistência térmica do metal está associada ao mecanismo de condução de 

calor no tubo e nas aletas. O capítulo 5.0 apresentará o procedimento uti lizado para a 

determinação desta resistência. A seguir é apresentada a resistência do metal para 

superfície seca: 



·' 

R _ 1 (1 - IJa/etJ ~_!!j_) (di J 
met<Jl- + n 

Ai1ar ( Ap) A; 2ktubo d. 
'laleta + -A s 
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(4.15) 

• Determinação do Coeficiente Interno de Transferência de 
Calor 

Para a determinação do coeficiente de transferência de calor do fluido 

refl-igerante utilizou-se a cotTelação de PIERRE, Eq.(2.9), para evaporação completa 

com 6 °C de superaquecimento na saída da serpentina. Deve-se lembrar que esta 

correlação é aplicável somente para tubos lisos, portanto os dados obtidos nos 

ensaios de serpentinas com tubos ranhurados não foram utilizados no procedimento 

de determinação do fator j-Colburn. 

kl ( 2 )0..1 h; ::::: 0.0082- Re1.0 Kf 
d, 

(2.9) 

Q Determitwçfio da eficiência da superfície afetada 

A eficiência de superfícies aletadas é determinada por: 

A 
IJalet<~ ::::: I - -;:- (l - IJ) 

I 

(4.16) 

O termo 17 é a eficiência determinada para uma única aleta. No caso das 

serpentinas ensaiadas, as aletas eram constituídas de placas planas contínuas. Assim 

para obter esta eficiência, utilizou-se o método proposto CHAPMAN e McMILLAN 

(1967), que apresenta o rendimento da aleta em termos das funções de Bessel, Eq. 

(2.2): 



2re ,, = . s 
mL(Re q + re) 

onde: 

S = k1 (m re)/1 (m Re q) - / 1 (m re)K1 (m Req) 
k0 (m re)/1 (m Req)- ! 0 ( 111 re)K1 (m Req) 

m = 
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(2.2) 

(2.2.a) 

(2.2.b) 

Para a determinação do ra1o equivalente, Req, foi ut ilizada a solução 

proposta por McQUISTON et al.(l 988), para um arranjo hexagonal. 

Determinou-se, assim, o coeficiente de transferência de calor do lado do ar a 

partir da Eq.(4. 14) e, consequentemente, o fator de Colburn, 

h 21 j = _ e_pr/3 
· G.cp 

(2.1 1) 

Para a apresentação elos resultados, o fator ele Colburn fo i expresso em 

termos do número de Reynolds, sendo que in icialmente foi uti lizado o diâmetro 

hidrául ico como dimensão característica, mas, devido à grande dispersão apresentada 

pelos resultados, optou-se por outro parâmetro geométrico. Assim, baseado no 

mesmo procedimento adotado por vários autores1
, uti lizou-se o espaçamento 

longitudinal entre tubos como dimensão característica. A Fig. 4.14 mostra a curva do 

fator de Colburn versus o número de Reynolds para os dados de ensaio obtidos neste 

traba lho. 

A correlação obtida por regressão foi a seguinte: 

j = O. 0523 Re~f·2053 ( 4.17) 

1 A partir da Tabela 2.2 é possível verificar quais autores ut ilizamm o espaçamento 
longihtdinal entre tubos como dimens.1o característica do número de Reynolds. 
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A Fig.4. 14 mostra que, embora tenha se adotado outra dimensão 

característica distinta do diâmetro hidráu lico, Dh, no caso, a di stância longitudinal 

entre tubos, SI, a dispersão dos resultados continua elevada. Por esta razão, a equação 

obtida neste trabalho será utilizada apenas na análise comparativa com as correlações 

obtidas na literatura, Tabela 2.2. 

Para a comparação entre a correlação desenvolvida neste trabalho e as 

correlações encontradas na literatura será utilizado o mesmo procedimento 

desenvolvido na seção 2.3, com a incorporação da Eq.(4. 17), sendo que tais 

corTelações tiveram suas dimensões característ icas adaptadas para o diâmetro 

hidráulico, procedimento possível através da multiplicação e divisão do diâmetro 

hidráu lico nas correlações que utilizavam outras dimensões característ icas. A Fig 

4.15 mostra a comparação entre as distintas correlações, utilizando dados 

geométricos e de vazão de ar dos testes realizados para as serpentinas MODELOS I, 

li, lll e IV. 
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O que pode ser observado através da Fig. 4. 15, é que, mesmo apresentando 

uma grande dispersão em relação aos valores experi mentais, a conelação Eq.(4 .17) 

apresentou uma boa concordâ ncia com as demais correlações para todos os modelos 

de serpentinas testados. Deve-se lembrar que esta correlação fo i desenvolvida para 

aplicações de superfícies secas, e seu desenvolvimento foi apenas no sentido de 

especular com os resultados experimentais obtidos. 
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A utilização de programas computacionais capazes de simular numericamente 

situações reais tem estado cada vez mais presente no meio industrial e acadêmico. Esta 

presença é fmto da grande versatilidade e rapidez de cálculos apresentados pelos 

computadores atuais. Outra grande vantagem apresentada pelos programas de simulação 

refere-se ao custo inicial do equipamento, à rapidez e à con.fiabilidade dos resultados 

apresentados; em contra partida, tais vantagens não são encontradas via procedimentos 

experimentais, os quais demandam altos custos de investimentos em equipamentos e de 

pessoal qualificado. Por esta razão, foi desenvolvido neste trabalho um programa de 

simulação com o objetivo de auxiliar novos projetos de trocadores de calor compactos e 

principalmente em relação a determinação de desempenho térmico de vários parâmetros 

de serpentinas resfTiadoras. Dentre estes parâmetros destacam-se: capacidade de 

refrigeração da serpentina, temperatura de bulbo seco na saída da serpentina, vazão de 

refrigerante, resistências ténnicas, etc. Contudo, para que o programa pudesse ser 

empregado como instmmento de trabaU10, ele foi, antes de tudo, validado a part ir da 

comparação entre os resultados obtidos via simulação e os determinados em 

procedimentos experimentais. 

Antes da apresentação dos resultados comparativos descritos ac1ma, será 

detalhado o modelo matemático adotado para a elaboração do programa, bem como o 

procedimento ele operação deste. 
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5.1 - Modelo Matemático de Simulação de Serpentinas Resfriadoras 

Conforme mencionado anteriormente, o modelo de simulação de serpentinas 

resfiiadoras desenvolvido neste trabalho está baseado no modelo proposto por RICH 

( 1976). Em seu trabalho, Rich objetivou sistemas de ar condicionado, que operavam sob 

condições úmidas em toda sua superfície, fato justificado por serem estas as condições 

encontradas em serpentinas para aplicações de condicionamento de ar. Além disto, Rich 

divide a serpentina em duas regiões: de evaporação e de superaquecimento. Tal modelo 

foi adotado como referência devido à sua simplicidade e aos resultados satisfatórios. 

Cabe considerar que o modelo desenvolvido neste trabalho apresenta algumas diferenças 

em relação ao programa de Rich. Dentre tais diferenças está a possibilidade de cálculo de 

capacidade em superfícies completamente secas, ou parcialmente secas, além, é claro, de 

superfícies completamente úmida. Antes da determinação da capacidade da serpentina, o 

modelo determina o ponto, caso exista, em que se inicia a condensação do vapor de água 

do ar que circula através do trocador de calor. 

Desta forma, o modelo admite a existência de quatro possibilidades de cálculo: 

serpentina completamente úmida, serpentina completamente seca c scrpentiJm 

parcialmente úmida, podendo esta ocorrer nas regiões de evaporação ou 

superaquecimento. Portanto, a serpentina pode ser tratada como constituída de até três 

regiões distintas, cuja capacidade pode ser calculada como: 

Cf = Cfsupeljiciesec,, + Cfsupcljicie limick1 (5. J) 

onde: 

lfsup etjiciesc<:~ = (Fs U A I Ót In ) ev1po11Çlo + (f< "i U A, Ót In ) sup eraquecimmto (5.2) 

( 
Fs A1 Mln J ( Fs A, illln J 

q su11 e1jicie úmida = R + R + R + R 
r m tn'dJJ0TciÇc7o r m sup ercJquecin:arlo 

Onde Fs=I quando houver mudança de fase à pressão constante, porque, neste 

caso, a temperatura também será constante. 
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• Determinaçlio da fronteira entre a superflcie seca e tímida da 
serpentina 

Para que se inicie o processo de condensação na serpentina, é necessário que 

em algum ponto a temperatura da superficie se iguale à temperatura de ponto de orvalho 

do ar de entrada. Para a determinação do ponto onde a condensação se inicia foi 

utilizado o método proposto por STOECKER et ai. ( 1985). Para ilustrar este fenômeno, 

é utilizada a Fig. 5.1. Neste processo, o resfriamento do ar é iniciado sem 

desumidificação, ocorrendo até que a temperatura da superfície seja igual à temperatura 

de orvalho do ar. É justamente neste ponto, onde se inicia o processo de condensação, a 

fronteira entre as regiões seca e úmida. 

ESCOM~Ef'ITO 

DE AR 
------

L,_-=-S-=E'---=C-'--A_ .. ..__! . ----=lJ::...__[V--=1 I'-=D--'---A_ 
1 icu~e 

1 
to.re to. r 

torv 

TI,: 
t------

Figura 5. 1 Esquema do início do processo de condensação em superficies com 
temperatura abaixo do ponto de orvalho 

No ponto de início ele condensação, as seguintes equações são aplicáveis: 

e 

ha, AsVar - /on·)= A l As (1~n· - /scrt) 
-

1-+ Rm 
A;l1, 

Lembrando que: 

(5.3) 

(5.4) 
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onde fare é conhecido. Das Eqs. (5.3) e (5.4): 

(i - i ) 
f = ar or\' + f 
ar orv 

(5.5) 

cp 

Fazendo um balanço de energia na porção seca da serpentina, temos: 

· { ) 1 A ( V ore + f ar ) J 
111 cp\f ore - f ar = I A I s 2 + f sal 

- +--+ R 
hor A/Ir 

111 

(5 .6) 

O que resulta em: 

l~l cp(fore -lar ~-1- + ~ + R111 J 
A = ------~--\~h_or ___ A_,~·h_r ____ ~ 

s ( V ore + f ar ) J 
___:_,_:.::-=.______:::....:._ + f sal 

2 

(5.7) 

A área determinada ac1ma representa aquela referente à porção seca da 

serpentina. Assim, para se determinar o ponto em que a condensação ocon·e, uma 

relação entre a área total e a profundidade da serpentina foi utilizada, Fig. (5.2). Esta 

relação é expressa pela Eq. (5.8) . 

ARDE 

ENTRADA 

00 
00 0 

~I 
~ 

Figura 5.2 Relação entre a profundidade da serpentina com o comprimento ela 
superfície seca 



O que resulta em 

Lp=~ 
CSS As 

Lp 
css =- A A s 

I 
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(5.8) 

Onde css é o comprimento da superficie seca na direção longitudinal da serpentina. 

• Determinação dos comprimentos referentes iis regiões de 
evaporação e superaquecimento 

Conforme já exposto, o modelo admite que a serpentina possui duas regiões 

características do lado do escoamento do fluido refrigerante que são: escoamento 

bifásico (região de evaporação) e escoamento monofásico ( região de 

superaquecimento). Cada uma destas regiões é caracterizada por coeficientes ele 

transferência de calor próprios e, portanto, tratada como uma serpenti11a. A seguir é 

apresentado o modelo para determinação dos comprimentos referentes as regiões de 

evaporação e ele superaquecimento. 

Fazendo um balanço ele energia no volume de controle representado pela 

Fig.5.3, onde é admitido um fluxo de calor constante e uniforme, e os efeitos 

gravitacionais são desprezados, obtém-se: 

q 

ly , , , ·u' 4~' I ! ! 

-· i ·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- ___ [_. 
' 

' ' 
y 41" H• ~~ ~~ 41" 4 ~~ +d y 

dy 
.... 

Figura 5.3 Representação do fluxo de calor no tubo da serpentina 



Pelo balanço de energia temos: 

Porém 

Substituindo em (5.9) 

Onde 

das Eqs.(5 .10)e(5. 11) 

. di 
q 21C ri = 111 r -

dy 

d mr . d y = . 1/v X 
q21Crt 

105 

(5 .9) 

(5.10) 

(5.11) 

(5 . 12) 

Conlotme mencionado no Capítulo 2, a correlação utilizada para o escoamento 

bifásico, região de evaporação, é a de PIERRE ( 1956), Eq. (2.8) para evaporação 

incompleta, que é valida para título na saída igual a 0,9. Assim, integrando a Eq. (5.12), 

obtém-se: 

iL"'""I' _ 111 r • r.·9 . 
dy - .1/,· d\ 

O q 21C 1'1 xe 

(5.13) 

O comprimento da região de superaquecimento é a diferença entre o 

comprimento total da serpentina e o comprimento da região de evaporação. Neste trecho 

do evaporador a correlação é a de DITTUS-BOELTER (1930), já definida no Capítulo 

2, Eq. (2. I 0). 

kv 
hsu1) = 0.023 - Re0

•
8 Pr" 

di 

(2.1 o ) 
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L sup = (N, Ltass)- Levap (5.14) 

Onde N, e Ltass são, respectivamente, o número e o comprimento dos tubos de 

uma serpentina. Deve-se atentar que estas equações são determinadas para cada circuito 

da serpentina. Assim, a resistência térmica relativa ao escoamento do refrigerante, Rr, 

Eq. (5.2), é determinada para cada uma das regiões da serpentina: de evaporação e de 

superaquecimento. 

Definidos os métodos para determinação da fronteira entre as superficies seca e 

úmida para o lado do ar, e os comprimentos referentes às regiões de evaporação e de 

superaquecimento do refrigerante, a seguir serão discutidos os termos que compõem a 

Eq. (5 .2). 

Em relação aos termos da equação referida acima, pode-se dizer que o fator de 

correção ela ~T1n, Fs, é especificado pela avaliação elas características de escoamento do 

tluido refrigerante, assumindo-se o valor igual a 1 para condições de mudança de fase, 

ou seja, pressão constante e, portanto, temperatura de evaporação constante. Das 

variáveis apresentadas acima, merece atenção especial a resistência térmica do metal. Tal 

cuidado deve-se às peculiat idades envolvidas nos procedimentos de determinação deste 

termo. Por esta razão, a seguir são apresentados os procedimentos para a determinação 

de tal variável. 

• Determinação da resistência térmica do metal para superflcies 
tímidas 

Estas referidas peculiaridades estão relacionadas à presença do filme de 

condensado em toda a superficie externa da serpentina. Nestas condições, a taxa de 

transferência de calor entre a superficie e o ar é dada em termos da diferença de entalpia, 

ao invés da diferença de temperaturas. A transferência de calor do ar para o refrigerante 

ocorre em duas regiões: entre o fluido refrigerante e a superficie externa do metal, 

admitida a uma temperatura uniforme e constante~ e entre esta e o ar, caracterizada pela 

diferença de entalpia entre aquela do ar saturado junto à superfície úmida e o ar ao longe. 

Para evitar o uso de entalpias, Rich contorna o problema analisando a transferência de 
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calor entre o fluido refrigerante e a superfície metálica extema, utilizando desta fonna 

diferenças de temperaturas para determinar a capacidade da serpentina. Por outro lado, o 

problema passa a ser a determinação da temperatura externa da superfície metálica, que é 

conseguida a partir da determinação da constante da serpentina, C, definida a seguir. O 

circuito analógico representativo deste processo pode ser visualizado a partir da Fig. 5.4, 

onde Rsc corresponde à aleta, mais adiante será apresentado um método para sua 

determinação. 

Rich define uma resistência metálica, Rm Fig. 5.4(c) , como sendo a soma das 

resistências ténnicas do tubo, R1, e a da aleta, Rr.e. Nessa condições, considerando a Fig. 

5.4 (a), o fluxo de calor pode ser determinado da seguinte forma: 

Rr Rt Rse R o. r 

T:~.M/V'v----,J\/\/V~/\1\/\/\;- r.M i~\/\/\/~ r 

(o.) (b) 

- --------/\1\tvv---

Figura 5.4 Circuito analógico das resistências térmicas envolvidas em processos de 
transferência de calor e massa. (a) da superfície das aletas até o refrigerante; 
(b) do ar até a superfície das aletas; (c) resistência do metal, tubo mais aleta 

(5.1 5) 

Considerando a Fig. 5.4 (b), associada a um mecanismo de transferência de 

calor e massa, o fluxo de calor também pode ser avaliado pela equação do salto 

entálpico, 

() = (i (lr - i,J 
- R 

(Ir 

(5.16) 
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onde: 

(5.17) 

A resistência térmica da Eq. (5.17) está associada aos efeitos convectivos do 

escoamento externo, ou seja, àqueles associados ao mecanismo de transferência de calor 

entre a superficie externa da serpentina, mantida a uma temperatura uniforme, e o ar. 

Igualando e rearranjando as Eqs. (5.15), (5.16) e (5.17), obtém-se: 

T," - 1~ = Rr +R, = C 
i - . R 
nr I , ar 

(5 .18) 

O termo C é denominado característica da serpentina, sendo de fundamental 

importância, uma vez que permanece constante, desde que as resistências térmicas 

associadas não variem. Conhecendo a característica da serpentina, C; a temperatura do 

fluido refrigerante, e a temperatura do ar, passa a ser possível determinar, através de um 

processo iterativo, a tempet atw a exleu1a da superficie metálica, uma vez que a entalpia 

do ar saturado, im, junto à superfície úmida da serpentina pode ser expresso em termos 

da temperatura da superfície. Os valores da entalpia podem ser determinados a pattir de 

tabelas de propriedades termodinâmicas do ar úmido ou através de polinômios que 

expressem a entalpia do ar úmido em função ela temperatura de saturação, no caso, 

aquela ela superfície metálica. 

Neste trabalho, bem como naquele de Rich, opera-se com dois valores de C: um 

para a região de superaquecimento e outro para a região de evaporação. A razão para a 

determinação destes dois valores está associada à variação da resistência térmica do 

refrigerante ao passar de urna região para outra. Deve-se tecer, ainda, algum comentário 

relativo à resistência térmica associada à superfície externa, ou seja, a resistência de 

condução através das aletas. Para sua determinação, deve-se partir da análise do circuito 

analógico representado na Fig. 5.4, segundo o qual o fluxo de calor através da superfície 

estendida pode ser expresso da seguinte forma: 
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(5.19) 

Sendo que Tbase é a temperatura obtida na superficie externa do tubo. 

De acordo com THRELKELD ( 1970), 

i = a+b' T (5.20) 

Subtraindo a entalpia da superficie externa total da entalpia da superficie 

externa do tubo, pela expressão acima: 

Resultando 

Assim 

(5.2 1) 

Considere-se, a seguir, os circuitos elétricos analógicos da Fig. 5.5 . O circuito 

da Fig. 5. 5 (a), envolve diferenciais de temperatura entre o refrigerante e a superficie 

e>.1erior do tubo, denominada de base. O circuito da Fig. 5.5 (b), envolve diferenciais ele 

entalpias entre superfície externa, tubo e aletas, e o ar. O fluxo de calor para o circuito 

ela Fig.5.5 (b), considerando que se trata ela um esquema em paralelo, pode ser 

determinado como, 

(5 .22) 

A primeira parcela do segundo termo representa o fluxo de calor entre o ar e a 

superfície aletada; e é determinado pela já conhecida equação do salto entálpico: 

º
. ha, f· . )A 

a = '1 a --l.j ar - 1 afeta s 

CP ar 

(5 .23) 
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Rr Rt 

r;~N\~N\/\1\-r:-~ se ibo. se 

Rs l 
j\j\ 

Co.) Cb) 

Figura 5.5 Circuito analógico ao processo de transferência de calor e massa 

'In foi introduzido, como tradicionalmente se faz, em virtude da ocorrência de 

gradientes ele temperatura ao longo da aleta. 

A segunda parcela representa o fluxo de calor através da superficie livre da 

serpentina: 

. h 
Q or ( · · )A s.l. = -- 1ar - lb.uc p 

cp., 

(5 .24) 

Introduzindo as Eqs.(5.22) e (5.23) na Eq. (5 .19), obtém-se: 

. (i - i ) Q = ar btuc 

R ex1 

(5 .25) 

onde a que resistência térmica, R cst, entre a supertlcie externa, tubo e aletas, e o 

ar é expresso da seguinte forma: 

(5.26) 
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R c.rt está associada, conforme ilustra a Fig.5.4, à resistência térmica entre a 

superficie externa do tubo e o ar. Portanto, engloba tanto efeitos convectivos associados, 

como os efeitos de condução nas aletas. 

Somando e subtraindo a entalpia do ar saturado à temperatura da superfície 

metálica, im, na Eq. (5.25), tem-se: 

(5 .27) 

substituindo as Eqs. (5.16) e (5.21), na Eq. (5.27): 

Q R exl = Q Rar + Q b ' Rsa (5.28) 

portanto: 

(5.29) 

Com a substituição das Eqs. (5.17) e (5.26) na Eq. (5.29), resu lta a expressão 

da resistência térmica da supemcie estendida, 

(5.30) 

Uma vez apresentados os procedimentos de cálculo dos termos da Eq. (5.14), é 

possível determinar a capacidade da serpentina. Deve-se lembrar que tais procedimentos 

foram desenvolvidos para situações em que a serpentina se encontra recoberta por um 

filme de líquido. 
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• Determinação da temperatura do ar IUI salda da serpenti11a 
com superffcie tímida 

Para a determinação da temperatura do ar na saída da serpentina úmida, foi 

utilizado o método e-NUT. Admitindo que a temperatura da superfície úmida é mantida 

constante ao longo de toda a serpentina, o que pode ser usado, uma vez que é adnütido 

um escoamento do fluido refrigerante a pressão constante, e consequentemente a 

temperatura constante, assim pelo método de e-NUT, Fig.5.6: 

T are 

Figura 5.6 Comportamento da temperatura da superficie e do ar ao longo de uma 
serpentina 

A efetividade, E, é definida pela razão entre o fluxo de calor real e o fluxo de 

calor máximo. Assim temos: 

(5.3 1) 

Mas 

c{II/O/Jge = /1/ or c p {II/OIIgC; 

c"'"' = 111 or c p or 

Portanto 
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Considerando que a diferença entre o calor específico do ar úmido e o calor 

específico médio do ar úmido é muito pequena, pode-se admitir que: 

Sabendo que: 

e = J- e- NUT. 
' 

NUT = UA 
cmin 

Com as Eqs. (5 .32), (5 .33) e (5 .34), tem-se: 

T = T -(r -t )(1 - e-NUT ) ars are are 5 

(5 .32) 

(5 .33) 

(5.34) 

(5 .35) 

A Eq. (5.35) determina a temperatura de bulbo seco para o ar na saída da 

serpentina sob condições de superfície úmida. 

O diagrama de blocos do programa de simulação de serpentinas resfriadoras e 

desumidifícadoras, pode ser observado a partir da Fig. 5. 7. Já a listagem do programa de 

simulação está representado no ANEXO D. 



PROCEDit..IEI\'TO 
PARA 

Toda superflcie úmida 

DADOS DE ENTRADA 
Caracteristicas da setpmtina; 

Tore; Paim; 111 or; T.at; /1T..,P; Tcond ; IV are; W ors 

DETEH~IINAÇAO DE: 
Parâmetros geométricos e fl sicos da serpentina; propriedades do ar e 

do fluido refrigerante, 

OK flmMINAÇ;\O DE: 
Resistência térmica do metal c do ar para supedieie seca e úmida 

... 

DETERMINAÇ;\0 DE: 
Valor inicial para a temperatura de bulbo seco na saída da setpent ina 

I>ETER..,IINAÇÃO DE: 

Valor inicia l da capaeid1de da setpentina Q; 
Região para início da condensação; 

Comprimento das região de evaporação e superaquecimento; 
Das re!:istências do metal para superflcie seca e/ou úmida 

Das resistências do refrigerante para região de evaporação e 
superaquecimento; 

Das capacidades caloríficas máximas e mú1imas; 
Das constantes da serpentina; 

Das temperaturas da supcrfieie úmida da serpentina; 

• + 
PROCEDIME ITO PROCEDl t\IENTO 

I'AHA PARA 
Toda superlk ie seca Suped1 cie úmida inicia 

+ 

na região de evaporação 

DETEIU.IINÇÀO DA 
CA PACIDADE DA 

SERPEI\'TINA PELO 

l 

t.. IÉTODO~Tb 

OI 

IQ- Qtl <o.oot 
Ql 

SIM 

FIM J 

• 

NÃO 

11 4 

• I'ROCEDit.. IENTO 
PARA 

Supcrflcie úmida inicia 
na região de 

w peraq1recirnento 

+ 

... 

FIGURA 5. 7 Diagrama de blocos do programa de simulação de serpentinas resfriadoras 
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5.2 Análise Comparativa dos Resultados Simulados 

Os resultados obtidos pelo programa de simulação de serpentinas resrriadoras e 

desumidificadoras foram analisados a partir de um procedimento de comparação com 

dados obtidos via procedimentos experimentais, conforme discutido durante o Capítulo 

1. 

Entretanto, para esta análise, um problema deve ser contornado, o qual se refere 

à característica dos testes. Ou seja, os testes admitem uma condição de ar com um valor 

de umidade baixo o suficiente para admiti-lo seco, razão pela qual não foi medido tal 

parâmetro. Dado que o programa necessita de valores de umidade do ar como dados de 

entrada, estes foram admitidos muito baixos. 

Para que o programa desenvolvido neste trabalho possa ser utilizado como 

ferramenta de trabalho para pesquisadores e fabricantes de evaporadores, há a 

necessidade de validá-lo. Para tal processo, foram utilizados os dados obtidos nos 

procedimentos de ensaio discutidos no Capítulo 3. Os dados simulados e os dados 

obtidos experimentalmente serão analisados por três parâmetros significativos: 

capacidade da serpentina, Q=p (kW), temperatura de bulbo seco do ar na saída da 

serpentina, Tars (0C), e a vazão do fluido refrigerante, l~l r (kgls). 

Antes do processo de validação do programa, é feita uma comparação entre os 

resultados de RICI-I (1976) e o modelo aqui proposto, expresso na Tabela 5.1. Para tal 

comparação, foram utilizados os mesmos dados de entrada do trabalho original de Rich 

ANEXO E. Percebe-se uma boa consistência nos resultados obtidos em ambos os 

estudos; contudo, em algumas situações notam-se desvios mais significativos como, por 

exemplo, em relação à temperatura do ar na saída da serpentina, ao coeficiente de 

transferência de calor do refrigerante na região de evaporação e resistência ténnica do ar. 

Embora uma análise mais precisa deva se feita a respeito desses desvios, especula-se 

alguns fatos que podem justificar tais desvios: 

• O alto desvio apresentado no coeficiente de transferência de calor no lado 

do fluido refrigerante, na região de evaporação, possivelmente é consequência de uma 

maior região de mudança de fase obtida no trabalho de Rich, uma vez que o autor admite 

que esta região persiste até título de saída igual a um. Esta hipótese reduz o valor de h, 
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uma vez que Rich adota a correlação de PIERRE ( 1956) para evaporação incompleta, 

mas admitindo um título de saída x=l. No presente estudo utilizou-se o valor de título de 

saída x=0,9, como proposto por Pierre. O coeficiente de transferência de calor da região 

de vapor superaquecido não apresentou grandes desvios, pois, em ambos os estudos foi 

utilizada a correlação de DITTUS-BOELTER (1930), que tem como variável 

dimensional o diâmetro interno do tubo. Os desvios encontrados também podem estar 

relacionados aos valores das propriedades de transpo11e. 

• Um grande desvio é constatado no resultado encontrado para a 

resistência do lado do ar. Rich utilizou sua própria correlação para deternünação do 

coeficiente de transferência de calor do lado do ar, enquanto que no presente estudo foi 

utilizada a correlação proposta por McQUISTON ( 1978). 

Tabela 5.1 Comparação dos resultados simulados no presente estudo e os de RICH 
( 1976) 

Parâmetros analisados Presente estudo RICH (1976) Diferença 

Vel. Mássica do refrigerante 178,8 188,7 5,2% 

[ kg/s nl ] 

Temperatura do ar na saída da 10,3 1 12,79 19,4% 
serpentina [ °C ] 

Capacidade de refrigeração 6063 6395 5,2% 

[ w] 

Resist. Térmica do metal 0,002272 0,002 166 -4,9% 

[m2 oC/W] 

Coef. Transf. de calor do 379 1 3 151 -20,3% 
refrigerante ( evaporação) 

[nl °C/W] 

Coef. Transf. de calor do 3 16,7 340,7 7,0% 
refrigerante ( superaq.) 

[m2 oC/W] 

R esist. Tém1ica do ar 0,01 53 0,01 3 1 -16,8 % 

[m2 °C/W] 

Embora algumas discordâncias ocorram entre os modelos de Rich e o aqui 

proposto, este se apresentou satisfatório. A seguir é feita uma análise comparativa entre 
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os dados simulados e os experimentais. 

Para efeito comparativo, foram simuladas 171 situações de operação para as 

serpentinas, modelos I, 11 e lll, estando estas submetidas a diversas situações de 

operação, tais como: temperaturas de evaporações variando entre O a - 20 °C e 

superaquecimento variando de l a 1 O °C. 

Para uma melhor ilustração destes resultados, são apresentadas curvas que 

expressam o ajuste entre os resultados ensaiados e os simulados, sendo que em cada uma 

das 171 comparações foi gerado um erro absoluto. O conjunto dos valores de erro 

absoluto é tratado de forma a se determinar valores do erro médio, máximo (dispersão) e 

desvio médio dos valores absolutos elo erro. 

A Fig. 5.8 apresenta a comparação entre a capacidade da serpentina simulada 

versus a capacidade determinada experimentalmente. Este procedimento permite 

verificar um bom ajuste de resultados, com erro médio de 7,0 % e desvio médio de 

4,1 %. Embora os valores obtidos experimentalmente apresentem valores um pouco 

elevados, dispersão máxima de 24,2 %, o ajuste entre resultados pode ser considerado 

razoável, uma vez que baixos valores no desvio médio indicam uma baixa dispersão de 

resultados. Especula-se que esta dispersão seja resullado de valo• es de enlt ada da 

umidade absoluta, os quais são estimados, uma vez que este parâmetro não pode ser 

determinado nos ensaios. 
6000 .-~-r, ~--r-~-r~--~------~ 

O 11 OllELI) I 

Â l lOOE!D n 

5000 H MODELO 111 t----t---+T---7'------yl 

4000 

~ 3000 J-----t----1 

·R 
Cll 
OI 

2000t-----t---+ü~~-t-----~---+----l 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 

Q exp [W] 

Figura 5.8 Qsim vs. Qexp, modelos de serpentina I, 11 e Ill, para temperaturas de 
saturação variando entre O e - 20 ° C 
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A curva da Fig. 5.9 ilustra a comparação entre as temperaturas de bulbo seco 

do ar na saída da serpentina simuladas e experimentais. 

u 
q_, 

O fi OOEID I 
I 

Á fi ODEID li 
o 

M II ODEID m 

.~ O :------~~----nd~~--~--------1 
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Figura 5.9 TarSsim vs. Tarse.xp, modelos de serpentina I, li e lU, para temperaturas de 
saturação variando entre O e - 20 ° C 

O resultado da Fig. 5.9 mostra que ex.iste uma correlação entre os resultados do 

modelo aqui proposto e os experimentais, os quais apresentaram um erro médio de 8,5% 

com um desvio médio de 5,4%. Embora tenha se observado uma dispersão máx ima de 

26,3%, caracterizada por algum ponto isolado, os resultados apresentados são 

satisfatórios 

Na Fig. 5. 1 O comparam-se as vazões de refrigerante simuladas e experimentais. 

Com base nesta figura percebe-se um comportamento de vazão do refrigerante, 

semelhante ao da capacidade da serpentina, Fig. 5.8. Tal comportamento era de se 

esperar, pois a vazão mássica é diretamente proporcional à capacidade da serpentina. 

AJém do comportamento, os valores de dispersão máxima, 24,8%, erro médio, 8,0%, e 

desvio absoluto, 4,8%, também são semelhantes aos valores obtidos para a capacidade 

da serpentina, caracterizando-se assim uma boa consistência não só entre os valores 
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simulados e experimentais de um determinado parâmetro, mas também entre parâmetros 

distintos. 
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0,000 0,010 O,Q20 0,030 0 ,040 I 
mr exp [kg/s] 

Figura 5.10 mrsim vs. mr""'"' modelos de serpentina I, li em, para temperaturas de 
saturação variando entre O e - 20 ° C 

Embora tenham sido avaliados apenas alguns pontos correspondentes a distintas 

condições operacionais, percebe-se através das Figs. 5.8, 5.9 e 5. 1 O, uma boa correlação 

entre os dados simulados e os obtidos experimentalmente. Desta forma, pode-se dizer 

que o modelo proposto pode ser utilizado com razoável segurança na análise de 

serpentinas resfriadoras. 
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5.3 Análise paramétrica dos efeitos de alguns parâmetros geométricos 

É importante lembrar que o programa, além de simular carga térmica, também 

poderá ser utilizado para avaliar os efeitos provocados por variações geométricas no 

desempenho de serpentinas. Desta forma, o programa de simulação de serpentinas é 

apresentado nesta seção sob outra forma de análise. Ou seja, a partir de uma detem1inada 

serpentina que é utilizada para análise, serão feitas variações em alguns de seus 

parâmetros geométricos de forma a pem1itir a avaliação destas variações em seu 

desempenho térmico. Com esta análise, o programa apresenta-se como uma impm1ante 

ferramenta de trabalho, pois permite auxiliar ou até definir parâmetros no 

desenvolvimento de novos projetos de serpentinas. 

Dentre todos os parâmetros, o mais importante é o espaçamento entre aletas. 

Isto porque tal parâmetro afeta diretamente a área total de troca de calor do evaporador. 

Para verificar o comportamento de tal parâmetro sobre a capacidade da serpentina, a 

curva da Fig. 5.11 apresenta o comp011amento para a serpentina MODELO IV quando 

todos os parâmetros geométricos são mantidos constantes, com exceção do espaçamento 

entre aletas que variou de 4 a 8 nun. 
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Figura 5.11 Desempenho da serpentina MODELO IV, em função do espaçamento entre 
aletas, com as seguintes condições: T5_,1=-10,5°C, DTsup=3,5°C, 
mar=3337m3/h; Tare=-0,5°C; Warc=0,0022 kglhO/kg ar seco; Wan;=0,0021 
kgH20/kg ar seco 
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Já era de se esperar um comportamento como o apresentado pela Fig. 5.11, ou 

seja, a capacidade da serpentina diminui com o crescimento do espaçamento entre as 

aletas, uma vez que a área de troca de calor também diminuiu. O importante, neste caso, 

além de confirmar tal comportamento, é poder conhecer quantitativamente tal variação. 

Ainda utilizando os resultados da simulação anterior, é possível verificar não 

somente o comportamento da capacidade da serpentina, mas também parâmetros 

importantes, como a temperatura de bulbo seco do ar na saída da serpentina, Fig 5.12, e 

a vazão do fluido refrigerante, Fig. 5.13. 

Percebe-se que há um comportamento ascendente da temperatura do ar na saída 

da serpentina com o aumento do espaçamento entre aletas, comportamento este 

explicado pela redução da área de troca de calor e, portanto, pela capacidade da 

serpentina. A redução da capacidade da serpentina, como já verificado pelas Figs. 5.8 e 

5. 10, está intimamente ligada à vazão do refrigerante, sendo tal comportamento 

novamente verificado na Fig. 5. 13. 
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Figura 5.12 Temperatura de saída do ar na serpentina MODELO IV, em função do 
espaçamento entre aletas, com as seguintes condições: T sa1=-l 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, mar=3337rn~/h; T are=-0,5°C; Ware=0,0022 kgl-hO/kg ar seco; 
Wars=0,002 1 kgH20 /kg ar seco 
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Figura 5.13 Vazão do fluido refrigerante, serpentina MODELO IV, em função do 
espaçamento entre aletas, com as seguintes condições: T sa1=-1 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, mar=3337m3/h; T:u-e=-0,5°C; ware=0,0022 kgH20/kg ar seco; 
w==0,002 1 kgH20/kg ar seco 

Além da possibilidade de simular o comportamento da serpentina quanto às 

variações de parâmetros geométricos, o modelo proposto também possibilita que o 

comportamento da serpentina seja avaliado para variações outras que não simplesmente 

as relacionadas a parâmetros geométricos. Trata-se das condições de temperatura e de 

umidade do ar ambiente, bem como condições de operação como superaquecimento na 

saída da serpentinas. A seguir serão apresentados resultados de simulações para as 

condições mencionadas acima. Para estas simulações será utilizada novamente a 

serpentina MODELO IV. Esta escolha é justificada pela possibilidade de se comparar o 

mesmo evaporador, sob diversas condições. 

As Figs. 5. 14, 5. 15 e 5. 16 apresentam o comportamento da serpentina 

MODELO IV, para variações da umidade absoluta do ar na entrada, a qual variou entre 

0.0019 e 0.0025 kgi-h O/kg ar seco. Tais figuras mostram, respectivamente, a capacidade 

da serpentina, a temperatura de bulbo seco do ar na saída da serpentina e a vazão de 

refrigerante. 
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Figura 5.14 Desempenho da serpentina MODELO IV, em fi.mção da unúdade absoluta 
do ar, com as seguintes condições: T sa1=-1 0,5°C, DTsup=3,5°C, 
mar=3337m3/h; Tare=-0,5°C 
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Figura 5.15 Temperatura do ar na saída da serpentina MODELO IV, em função da 
unúdade absoluta do ar, com as seguintes condições: T sa1=-1 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, mar=3337m3/h; Tarc=-0,5°C 
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Figura 5.16 Vazão do fluido refi·igerante da serpentina MODELO IV, em função da 
umidade absoluta do ar, com as seguintes condições: T sa1=-1 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, mar=3337m3/h; Tare=-0,5°C 
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Pelas Figs. 5.14 e 5.16, observa-se que a capacidade e a vazão de fluido 

refi igerante aumentam com a umidade absoluta do ar na entrada. Isto ocorre porque, 

para as condições descritas, é necessário um aumento da capacidade de troca de calor 

para que seja suprinúda a quantidade de calor latente necessária para a condensação da 

umidade do ar. Por outro lado, a Fig. 5. 15 mostra uma queda da temperatura do ar na 

saída da serpentina, provocada pelo aumento da capacidade da serpentina. Este 

comportamento é limitado pelo processo que inicia a formação de gelo e/ou neve na 

superfície do evaporador, uma vez que a presença destes aumenta a resistência térnúca 

da serpentina. 

Outra possibilidade interessante de simulação é o comportamento da serpentina 

sob a ação do superaquecimento na saída da serpentina. As Figs. 5. 17, 5.18 e 5. 19 

mostram, respectivamente, a capacidade da serpentina, a temperatura de bulbo seco na 

saída da serpentina e a vazão mássica do fluido refrigerante, para superaquecimento 

variando entre l a I O °C. 
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Figura 5.17 Capacidade da serpentina MODELO I V, em função do superaquecimento, 
para as seguintes condições: T s:~1=- 1 0,5°C, DTsup=3,5°C, m3,=3337m3/h; 
T3re=-0,5°C; Warc=0,0022 kgH20/kg ar seco; w==0,0021 kgl-hO/kg ar seco 
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Figura 5.18 Temperatura do ar de saída da serpentina MODELO IV, em função do 
superaquecimento, para as seguintes condições: T sa1=- l 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, ll1ar=3337m3/h; Tare=-0,5°C; Ware=0,0022 kgH20 /kg ar seco; 
wars=0,002 1 kgH20/kg ar seco 
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Figura 5.19 Vazão do fluido refrigerante para a serpentina MODELO IV, em função do 
superaquecimento, para as seguintes condições: T sa1=-1 0,5°C, 
DTsup=3,5°C, mar=3337m3/h~ T arc=-0,5°C~ Ware=0,0022 kgH20/kg ar seco~ 
WaiS=0,002 1 kgH20/kg ar seco 

A pat1ir da curva da Fig. 5. 17 é possível verificar uma degradação no valor da 

capacidade da serpentina com o aumento do superaquecimento. Isto ocorre porque o 

aumento do superaquecimento na saída da serpentina provoca uma região mais extensa 

ocupada pelo fluido refrigerante na forma de vapor, na qual o coeficiente de 

transferência de calor é menor, o que acaba por afetar o valor do coeficiente global de 

transferência de calor, U, e, consequentemente, a capacidade de refhgeração da 

serpentina. Por outro lado, com a redução da capacidade da serpentina, a temperatura do 

ar na saída da serpentina deve aumentar, conforme mostra a Fig. 5. 18. 

O modelo utilizado no programa de simulação de serpentinas resfriadoras e 

desumidificadoras desenvolvido neste trabalho mostrou-se bem eficiente e se apresenta 

como adequada ferramenta de trabalho para a avaliação e desenvolvimento de 

serpentinas, tanto no meio acadêmico como no industrial. 

Este modelo pode ser usado para as condições citadas inicialmente, uma vez 

avaliado sob dois métodos previamente discutidos. Primeiramente foi feita uma análise 

comparativa entre os resultados obtidos pelo modelo tomado como base, Rich, e o 

modelo aqui proposto, sendo que as condições de entrada foram as mesmas utilizadas 
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pelo autor. No segundo método de análise, foi feito uma comparação entre os resultados 

obtidos experimentalmente com os resultados simulados pelo programa. Em ambos os 

métodos os resultados obtidos foram satisfatórios, de forma a qualificar este programa 

para os fins descritos, ou seja, adequado para aplicações em meio acadêmico e industrial. 
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CAPÍTULO 6- CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O objetivo deste estudo foi o de fornecer elementos que venham a contribuir 

com a melhora do desempenho térmico de sistemas frigoríficos de compressão a 

vapor. Nesta perspectiva, o objeto de estudo foi o de estabelecer condições e 

parâmetros para a melhora do desempenho térmico de trocadores de calor compactos, 

em especial aos fenômenos de transferência de calor do lado do ar. Isto se justifica 

uma vez que em processos de transferência de calor entre correntes de ar e fluido 

refrigerante, a maior parcela da resistência térmica pertence ao lado do ar. 

Com a intenção de cumprir este objetivo, o trabalho foi dividido em três 

frentes as quais estão interligadas entre si. São elas: estudo do coeficiente de 

transferência de calor do lado do ar (Capítulo 2), realização de ensaios experimentais 

em trocadores de calor (Capítulos 3 e 4), e desenvolvimento de um programa de 

simulação de serpentinas resrriadoras e desumidificadoras (Capítulo 5). 

Dentro do estudo dos processos de transferência de calor, foi realizado uma 

revisão bibliográfica das conelações para os coeficientes de transferência de calor do 

lado do ar, os quais são correlacionados pelo fator de Colburn. Com esta revisão foi 

possível identificar várias correlações possibilitando, assim, apresentrá-las em um 

único trabalho, o que facilitou a análise dos efeitos dos parâmetros geométricos e 

superficiais no desempenho térmico das serpentinas. A partir desta análise, verificou

se que são basica~ente três os grupos de maior influência nos coeficientes de 

transferência de calor: espaçamento entre aletas, número de fileira de tubos e 

condições superficiais da serpentina. Embora as dimensões características utilizadas 

para o número de Reynolds para expressar os fatores de Colburn fossem diferentes 

entre algumas correlações, diferentes autores, estas apresentaram pouca variação 

quando analisadas por uma única dimensão característica, no caso, o diâmetro 
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hidráulico. 

Dentre o grupo de correlações estudas, a de McQuiston (1978-a) foi 

selecionada para ser utilizada no programa de simulação de serpentinas resfriadoras e 

desumidificadoras por dois motivos: incorpora todos os parâmetros geométricos 

necessários para definição de uma serpentina e pode ser aplicada tanto em superficies 

seca quanto úmida. 

O resultado da realização de ensatos experimentais em serpentinas 

resfriadoras e desumidificadoras serviu como suporte para a determinação de 

desempenho térmico de trocadores de calor, para a proposição de uma correlação 

para o fator j-Colburn e para aferir o programa de simulação de serpentinas 

resfriadoras e desumidificadoras de ar. Para regulamentar o procedimento de ensaios 

de serpentinas resfriadoras e desumidificadoras de ar, foram utilizadas as normas 

ASHRAE 25 e ARI 4 I 0-8 I visto que estas estabelecem fundamentos para a análise de 

desempenho térmico. 

Na análise de desempenho térmico foram consideradas influências de alguns 

parâmetros como: superaquecimento, temperatura de evaporação, formas de 

alimentação do refrigerante, tipo de escoamento e acabamento superficial dos tubos. 

Em alguns destes parâmetros verificaram-se influências visíveis no desempenho 

térmico dos evaporadores, especialmente quanto ao superaquecimento e acabamento 

superficial interno dos tubos; em outros a influência foi menor, não permitindo 

conclusões mais sólidas por falta de maiores informações. Para uma boa visualização 

dos resultados, as curvas de capacidade de refrigeração, em função da diferença de 

temperaturas DTasev, mostraram-se eficientes. Estas curvas apresentaram um 

comportamento fortemente linear caracterizado pelo coeficiente angular R. A 

obtenção deste coeficiente foi de fundamental importância para a detenninação da 

correlação de j. Tal correlação foi determinada para condições de superficie seca e 

utilizada como dimensão característica o espaçamento longitudinal entre tubos. 

Quando comparada às demais correlações, esta apresentou uma boa concordância no 

comportamento. 

O programa de simulação de serpentinas resfriadoras e desumidificadoras 

mostrou-se uma poderosa ferramenta de trabalho, tanto em nível acadêmico como 
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industrial. Isto porque, apresentou resultados satisfatórios quando simuladas situações 

de teste e por apresentar grande versatilidade no que diz respeito ao desenvolvimento 

de projetos de evaporadores. O processo de validação do modelo aqui proposto foi 

iniciado utilizando os mesmos dados de entrada empregados no modelo de Rich, o 

qual serviu de base. 

Tendo obtido boa convergência entre os resultados em ambos os trabalhos, o 

passo seguinte foi dar inicio à simulação dos testes de desempenho realizados nos 

evaporadores. Uma característica particular dos testes realizados neste estudo é o fato 

do ar apresentar valores de umidade suficientemente baixos para assumi-lo como seco 

e por outro lado, o modelo de simulação de serpentinas necessita de valores de 

umidade absoluta, pois este admite condições de superficies úmida. Para contornar tal 

situação, foram utilizados valores muito baixos de umidade como dados de entrada do 

programa. Mesmo utilizando este processo, verificou-se boa concordância de 

resultados simulados e testados, de forma a comprovar a eficiência do modelo aqui 

proposto. 

Em linhas gerais, o bom desempenho dos resultados obtidos valida o modelo 

desenvolvido neste estudo, possibilitando que este venha a ser utilizado como 

imp01iante instrumento de trabalho em simulações de serpentinas existentes e em 

estudos sobre o efeito de variações geométricas e externas no desempenho térmico de 

serpentinas. AJém disso, ele também pode ser empregado como ferramenta de auxilio 

no desenvolvimento de novos produtos, visando a melhor eficiência no processo de 

transferência de calor. 

Com o intuito de dar continuidade a este estudo e com a proposta de 

alcançar resultados mais consistentes e sólidos no que diz respeito a alguns temas 

discutidos, enumeramos algumas sugestões que dizem respeito tanto à análise 

experimental quanto ao modelo de simulação: 

• Desenvolvimento de uma nova câmara de testes que tenha como 

característica uma fraca influência de variações ambientais externas; 

• Desenvolvimento de um sistema que possibilite o estudo da formação de 

neve nas superficies dos evaporadores, urna vez que esta é uma condição 

comum de ser encontrada em situações reais; 
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• Obter condições que possibilitem a medição da umidade do ar para 

temperaturas abaixo de 0°C; 

• Possibilidade de controle da vazão de ar que passa pelo evaporador, 

permitindo assim uma avaliação deste parâmetro sobre a eficiência da 

serpentina; 

• Incorporar ao programa de simulação processos de perda de carga do 

lado do fluido refrigerante e do lado do ar; 

• Utilizar no programa de simulação a correlação da transferência de calor 

determinada no presente estudo, comparando seus resultados com os 

dados de ensaio; 

• Elaboração de um programa de simulação utilizando a análise por 

volumes finitos. 
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ANEXO A - Determinação de parâmetros geométricos 

1.0 - Determinação das Áreas Pl'imária, Secundária e Total para 
Serpentinas de Tubo e Aleta de Placas. 
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A determinação das áreas primárias e secundárias são baseadas no modelo 

sugerido pela norma ARI 410-81 , descritas abaixo, conforme FIGURA 09: 
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Figura Al Parâmetros geométricos das serpentinas 



Onde: 

Ltass = Na ( ea + esal) 

do=de+2ea 

• Cálculo tia área primária 

Consiste na determinação da área estendida externa ( área das aletas) 
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As= 2 (área das placas)-2 (área dos furos)+(área dos colares sem tubos) 

( 

~2 ) As = Na 2 La Lp - 2 n No 4 + (No - Nt)n esa/ (do) 

(
LaLp (de+2eaf J As = Na --- ff No + (No - Nt)Jl" esal(de + 2ea) 

0.5 2 

(A-1) 

Cálculo da área secundária 

Consiste na determinação da área externa do tubo, com o colar, sem a aleta 

Ap=(área ext. do tubo com colar)-( área ext. do tubo com colar na base da al eta) 

Ap = Nt ( 1r do Ltass - Na n ea do) 

Ap = Nt ( 1r Llass (de- 2 ea) - Na 1r ea (de + 2 ea )) 

Ap = Nt ( 1r Ltass de + n Ltass 2 ea- Na 1r ea de - Na n 2 ea 2 

Ap = Nt ( 1r Ltass de- Na ea n (de - 2 esa/ )) (A-2) 



,, 

139 

• Determinação da área total 

At = Ap+As (A-3) 

2.0 Determinação de Outras Áreas Relativas a Serpentina 

• Área de face da serpentina 

Afr = Ltass La 

• Área livre de escoamento 

A livre = (Ltass - Na e a) (St - de) Nta 

o Área mínima de escoamento 

Ac = (Na esai)Ntt (St - de) 

• Diâmetro hidráulico 

Pela definição de diâmetro hidráulico temos: 

A c 
Dh =4Lp 

At 

(A-4) 

(A-5) 

(A-6) 

(A-7) 
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ANEXO B - Características Geométricas das serpentinas ensaiadas. 

T b I Bl n· - d a e a unensoes T d as serpentmas utt tza as nos ensatos 
DIMENSÕES DAS MODELOS 

SERPENTINAS I n m IV v VI 

di (!um) 5/8" Y:!" 5/8" 5/8" Ih" Ih" 

ep (mm) 1.0 0.8 1.0 I. O 1.0 1.0 

Ltass (lnm) 670.0 730.0 727.0 1085.0 1085.0 1085.0 

La (lnm) 525.0 320.0 350.0 355.0 302.5 302.5 

Lp (lmu) 320.0 140.0 200.0 215.0 165.0 165.0 

esa (mm) 10.0 3.5 4.0 7.0 7.0 7.0 

ea (mm) 0.21 0.2 1 0.17 0.20 0.20 0.20 

SI (nun) 50.0 35.0 50.0 53.7 27.5 27.5 

" 
St (lnm) 50.0 40.0 50.0 50.9 27.5 27.5 

Nt 60 32 28 28 66 44 

Afr (11l) 0.352 0.234 0.254 0.385 0.328 0.328 

Aps (nl) 10.14 17.66 2 1.37 13.66 4.61 7.39 
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ANEXO C - LISTAGEM DO PROGRAMA DE ANÁLISE DOS 
RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
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{***************************************************************************************} 

{***************************************************************************************} 

PROGRAMA PARA PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS 
EXPERIMENTAIS E ANÁLISE DE INCERTEZAS 

{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 

{Perdas por transferencia de calor para o ambiente no condensador} 
Qperdas=O 

{Características do oleo de lubrificacao} 
cpo=1.842 {calor especifico do oleo, kJ/kg*K} 
doleo=0.845 

{***************************************************************************************} 

{pressao barometrica em kPa} 
pb=13.6*9.81 *pbm/1 000 

{***************************************************************************************} 

{pressão na saída do evaporador} 
Psev=prsev+pb 

{pressão na entrada do compressor} 
Pecp=precp+pb 

{pressão na saída do compressor} 
Pscp=prscp+pb 

{pressão na entrada do condensador} 
Pecd=precd+pb 

{pressão na saída do condensador} 
Pscd=prscd+pb 

{pressão na entrada do evaporador} 
Peev=preev+pb 
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{***************************************************************************************} 
{Calculo da preda de carga na serpentina} 
DP=Peev-Psev 

{***************************************************************************************} 
{vazao volumetrica de agua, m3/h} 
Vagua=O. 03409*rota+O. 02225 
roagua=1NOLUME(Water,T=Taguae,P=pb) 

{Vazao de agua em kg/s} 
magua=roagua*Vagua/3600 

{Entalpias da agua na entrada e saida do condensador} 
haguae=ENTHALPY(Water,T=Taguae,P=pb) 
haguas=ENTHALPY(Water,T=Taguas,P=pb) 

{Taxa de transferencia de calor no condensador, kW} 
Qcond=magua*(haguas-haguae )-Qperdas 

{***************************************************************************************} 
{Verificacao de pressoes e temperaturas na entrada do evaporador} 
psateev=PRESSURE(R22,T=Teev,x=O) 

{Temperatura de saturacao correspondente a pressao na saida do 
evaporador} 
Tsatsev=TEMPERATURE(R22,x=O,P=Psev) 

{**********************************AAAAAAA*********AAAAAAAA*******~~~*~Akk***AAAAAAA***} 

{Calculo das entalpias do refrigerante no ciclo} 
hscp=ENTHALPY(R22, T=Tscp, P=Pscp) 
hsev=ENTHALPY(R22,T=Tsev,P=Psev) 
{hsev=ENTHALPY(R22,T=Tsev,X=1)} 
hecp=ENTHALPY(R22,T=Tecp,P=Pecp) 
{hscp=ENTHALPY(R22,T=Tscp,P=Pscp)} 
hecd=ENTHALPY(R22,T=Tecd,P=Pecd) 
{hecd=ENTHALPY(R22,T=Tecd,x=1)} 
hscd=ENTHALPY(R22, T=Tscd, P=Pscd) 
hevexp=ENTHALPY (R22, T = T evexp,x=O) 
heev=hevexp 

{***************************************************************************************} 
{Calculo da Prcentagem de oleo no refrigerante} 
dref=1NOLUME(R22,T=Tevexp,x=O ) 
moleo=( ( dmist-dref)/( doleo-dref) )*mr1 
co=moleo/mr1 
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{***************************************************************************************} 
{Calculo da vazao de refrigerante, kg/s} 
mr2=Qcond/( (hecd-hscd)+co*cpo*(T ecd-Tscd)) 

{Calculo da capacidade da serpentina, em W} 
Qserp=mr1 *( (hsev-heev)+co*cpo*(Tsev-Teev) )*1 000 

{Capacidade da serpentina em kcal/h} 
Qserp1 =Qserp*3600/4190 

{***************************************************************************************} 
{Superaquecimento do refrigerante na saida do evaporador} 
DTsev= T se v-Tsatsev 

{***************************************************************************************} 
{Diferenca entre a temperatura do ar e a de saturacao na saida do 
evaporador} 
DT asev= T are-T satsev 

{***************************************************************************************} 
{Calculo da vazao de ar a partir das temperaturas de entrada e saida do ar 
e da Capacidade da serpentina} 
Tare=(Tare1 + Tare2+ Tare3+ Tare4)/4 
Tars=(Tars1 + Tars2+ Tars3)/3 
Tm=(Tare+ Tars)/2 
cpar=SPECHEAT(Air,T=Tare){calor especifico do ar na entrada do 
evaporador} 
var=VOLUME(Air,T=Tare,P=Pb){volume especifico do ar na entrada do 
evaporador} 
mar=0.001 *Qserp/(cpar*(Tare-Tars)){vazao de ar em kg/s} 
Volar=3600*var*mar{vazao volumetrica do ar em m3/h} 

{***************************************************************************************} 
{Coeficiente de eficacia} 
Wcomp=mr1 *(hscp-hecp) 
COP=(hsev-heev)/(hscp-hecp) 
Tcond1 =TEMPERATURE(R22,x=O,P=Pecd) 
Tcond2=TEMPERATURE(R22,x=O,P=Pscd) 

{***************************************************************************************} 
{Vazao de ar referido a 20 OC} 
Vlar20=(293*Volar)/(Tare+273) 
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{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 

ANÁLISE DE INCERTEZAS 

{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 

{incerteza na leitura da vazão do refrigerante} 
dmr1 =0.001 5 

{incerteza na leitura da densidade da mistura de refrigerante} 
ddminst=0.001 5 

{incerteza na leitura da temperatura no termopar} 
dt=0.4 

dqmr1 =( 1 OOO*(hsev-heev)+co*cpo*(Tsev-Teev)*1 000) 
dqhsev=mr1 
dqheev=-mr1 
dqco=mr1 *cpo*(Tsev-Teev)*1 000 
dqtsev=mr1 *co*cpo*1 000 
dqteev=-mr1 *co*cpo*1 000 
dco=( ddminst/( doleo-dref) )"2 

{ dtare=( 4*(0.4/4 )"2)"0. 5} 
dtare=0.2 

{dtars=(3*(0.4/3)"2)"0.5} 
dtars=0.231 

dmar=( ( ( 1 OOO*cpar*(Tare-Tars) )"( -1 )*dqin )"2+( -Qserp/( 1 OOO*cpar)*(Tare
Tars)" 
( -2)*dtare )"2+(Qserp/(1 OOO*cpar)*(Tare-Tars)"( -2)*dtars)"2)" 0.5 
dvolar=( (3600*var*dmar)"2)"0. 5 
dvlar20=( (293/(T are+ 273 )*dvolar)"2+( -293*volar/(tare+ 273 )*dtare )"2)"0. 5 
dqin=( ( ( dqmr1 *dmr1 )"2+( dqco*dco )"2+( dqtsev*dt)"2+( dqteev*dt)"2)"0.5) 
dq%=( ( ( dqmr1 *dmr1/(Qserp) )"2+( dqco*dco/( Qserp) )"2+( dqtsev*dt/( Qserp) )" 
2+ 
( dqteev*dt/(Qserp ))" 2)"0.5)*1 00 
dvolar%=dvolar/volar*1 00 
dmar%=dmar/mar*1 00 
dvlar20%=dvlar20/vlar20*1 00 
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ANEXO D - LISTAGEM DO PROGRAMA DE SIMULAÇÃO DE 
SERPENTINAS RESFRIADORAS E 
DESUMIDIFICADORAS DE AR 

{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 

PROGRAMA DE SIMULAÇÃO DE CAPACIDADE DE SERPENTINAS 
RESFRIADORAS E DESUMIDIFICADORAS DE AR 

APRESENTADO COMO PARTE DA DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO 
DO TÍTULO DE MESTRE EM ENGENHARIA MECÂNICA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO 
CARLOS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA 
LABORATÓRIO DE REFRIGERAÇÃO 

RICHARD GARCIA ALVES DE MELLO 

{***********************************~k**************************************************} 
{******************•******************'******AAAAAIIA*****'********'***"~ :.:.. -.;.J.-J;.~~J<:..kk ;.. ;..-;.. .w -k-;.;k} 

{DETERMINAÇÃO DE PARÂMETROS GEOMÉTRICOS DA SERPENTINA} 
PROCEDURE 
AREAS(di,ep,Ltass,esa,ea,La,Lp,SI,St:de,Afr,Aiivre,Ap,As,At,Dh,sigma,alem 
etro,Na, 
AeAt,Ai,Nt) 
esal:=esa-ea {mm} 
Na: =round( ( Ltass/( ea+esal) )+ 1 ) 
Nta:=round(La/St) 
Ntp:=round(Lp/SI) 
Nt:=((2*Nta-1 )*Ntp)/2 
No:=(2*Nta-1 )*Ntp 
de:=di+2*ep {mm} 
As:=(Na*(La*Lp/0.5-PI*No*(de+2*ea)"·2/2+(No-Nt)*PI*esal*(de+2*ea)))*1 E-6 
{m"2} 
Ap:=(Nt*(PI*Ltass*de-Na*ea*PI*( de-2*ea)))*1 E-6 {m"2} 
At:=Ap+As {m"2} 
Afr:=(Ltass*La)*1 E-6 {m"2} 
Alivre:=((Ltass-Na*ea)*(St-de)*Nta)*1 E-6 {m"2} 
sigma:=( esai*(St-de) )/( ( ea+esai)*St) 



Dh:=SI*4*esai*(St-de )/(2*St*SI-(PI*( de+2*ea)"2)/2+PI*esal*( de+ea)) {mm} 
alemetro:=round(Na/(Ltass*0.001 )) {aletas/metro} 
AeAt:=((4*SI*St*sigma)/(PI*Dh*de))"(-0.15) 
Ai :=PI*di*Ltass*Nt*1 E-6 {m"2} 
END 
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{DETERMINAÇÃO DO VALOR INICIAL PARA TEMPERATURA DO AR NA 
SAÍDA} 
PROCEDURE 
TEMPARSAIDA(wars,ism,iare,iarsi,NUTar,Tsm,Patm,Tarsi,Tare:SS1 , 
SS2,SS3,SS4) 
SS 1 :=ism-(((iare)-(((iare)-iarsi)/(1-exp( -NUTar))))) 
SS2:=Tsm-(TEMPERATURE(AirH20,h=ism,P=Patm,R=1 )) 
SS3:=Tarsi-((Tare-((1-exp( -NUTar))*(Tare-Tsm)))) 
SS4:=iarsi-(ENTHALPY(AirH20,T=Tarsi,P=Patm,w=wars)*1 000) 
END 

{DETERMINAÇÃO DA CONDUTIVIDADE DO TUBO E ALETA} 
PROCEDURE MATMETAL(metaleta,mettubo:kaleta,ktubo) 

IF (metaleta=1) THEN 
kaleta:=237{W/m*K} 

ENDIF 
IF (metaleta=2) THEN 

kaleta:=401 {W/m*K} 
ENDI F 
IF (mettubo=1) THEN 

ktubo: =237 {W/m*K} 
ENDIF 
IF (mettubo=2) THEN 

l<tubo:=401 {W/m*K} 
ENDIF 

END 

{DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO AR} 
PROCEDURE 
PROPDOAR(ware, Nc, Tare, Patm,Aiivre, vazãoar: denar20, i are, Garmax, 
viscare,cpare,kare,mar) 
IF (Tare<-2) THEN 

Timag:=-2{c} 
ELSE 

Timag:=Tare 
ENDI F 
iare:=ENTHALPY(AirH20,T=Tare,P=Patm,w=ware)*1000{J/kg} 
viscare:=VI SCOSITY(AirH20, T = Timag, P=Patm, w=ware ){kg/m*s} 
cpare:=SPECHEAT(AirH20,T=Tare,P=Patm,w=ware)*1 OOO{J/kg*K} 



kare: =CONDUCTIVITY(AirH20, T =Timag, P=Patm, w=ware ){W/m*K} 
denar20:=DENSITY(AirH20,T=20,P=Patm,w=ware){kg/mA3} 
mar: =(vazãoar*denar20)/(3600 ){kg/s} 
Garmax: =mar/(AI ivre ){kg/s*mA2} 
END 

{DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES DO REFRIGERANTE} 
PROCEDURE 
PROPDOREF(Tsat,DTsup,Tcond:Trms,irms,Trbe,Trbs,krbl,krbv,cprbl, 
cprbv, viscrbl, viscrbv, i ri, irv,xe,dx, ilv, icon) 
Trbe:=Tsat{C} 
Trbs:=Tsat{C} 
Trms:=Tsat+DTsup{C} 
Prms: =PRESSURE(R22, T= Trms,x= 1 ){kPa} 
Psat: =PRESSURE(R22, T = Tsat,x= 1 ){kPa} 
irms:=ENTHALPY(R22,T=Trms,P=Psat)*1 OOO{J/kg} 
krbi:=CONDUCTIVITY(R22,T=Tsat,P=Psat+0.001 ){W/m*K} 
krbv:=CONDUCTIVITY(R22,T=Tsat,P=Psat-0.001 ){W/m*K} 
cprbi:=SPECHEAT(R22,T=Tsat,P=Psat+0.0001 )*1 OOO{J/kg*K} 
cprbv:=SPECHEAT(R22, T=Tsat, P=Psat-0.0001 )*1 OOO{J/kg*K} 
viscrbi:=VISCOSITY(R22,T=Tsat,P=Psat+0.001 ){kg/m*s} 
viscrbv:=VISCOSITY(R22,T=Tsat,P=Psat-0.001 ){kg/m*s} 
irv:=ENTHALPY(R22,T=Trbs,P=Psat-0.0001 )*1 OOO{J/kg} 
iri:=ENTHALPY(R22,T=Trbe,P=Psat+0.0001 )*1 OOO{J/kg} 
ilv:=irv-iri{J/kg} 
icon:=ENTHALPY(R22,T=Tcond,x=0)*1 OOO{J/kg} 
xe:=(icon-irl)/(irv-irl) 
dx:=0.9-xe 
END 
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{DETERMINAÇÃO DO COEFICIENTE DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR 
DOAR} 
PROCEDURE 
HDOAR(esa,ea,At,Garmax,de,viscare,SI,AeAt,n,cpare,viscare,kare, 
mar:Redc,j,Pr,hars,haru,NUTar,JP) 
Redc:=(Garmax*de*0.001 )/viscare 
{correlação de McQUISTON para superfície seca} 
JP:=RedcA( -0.4)*AeAtA( -0.15) 
j4:=0.2618* JP+0.0014 

if (n<>4) then 
Rei:=(Garmax*SI*0.001 )/viscare 
j:=j4*((1-n*1280*Re1A( -1.2))/(1-4*1280*Re1A( -1.2))) 

else 
j:=j4 

endif 
Pr: =( cpare *viscare )/kare 
hars:=j*Garmax*cpare/PrA(2/3){WfmA2*C} 
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{correlação de McQUISTON para superfície úmida} 
Res:=(Garmax*esa*0.001 )/viscare 
F s: =esa/( esa-ea) 
Js: =(0. 95+4E-5*Res"1 .25)*F s"2 
ju:=0.2618* JP* Js+0.0014 

if (n<>4) then 
Rei:=(Garmax*SI*0.001 )/viscare 
j1 :=ju*((1-n*1280*Rel"( -1.2))/(1-4*1280*Rel"( -1.2))) 

eis e 
j1:=ju 

endif 
haru: =j 1 *Garmax*cpare/Pr"(2/3 ){W /m"2*C} 
NUTar: =( (hars* At)/(mar*cpare)) 
END 
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{DETERMINAÇÃO DO RESISTÊNCIA DO METAL, TUBO E ALETA, PARA 
SUPERFÍCIE SECA UTILIZADA COMO VALOR INICIAL DE CÁLCULO} 
PROCEDURE 
RESMETAL(At,Ap,As,Ai,di,de,ktubo,kaleta,ea,SI,St,de,hars:Rm, 
teta,rce) 
m:=((2*hars)/(kaleta*ea*0.001 ))"0.5 
re:=0.001 *(de/2) 
L:=(4*(St*0.001 )"2 I (SI*0.001 )"2)"0.5/4 
Fl1 :=St*0.001/(2*re) 
BET A:=L/(St*0.001/2) 
rce:=re*1.27*FI1 *(BETA-0.3)"0.5 
tal1 :=Bessei_K1 (m*de*0.001/2)*Bessel_ l1 (m*rce)-
Bessel_l1 (m*de*0.001/2)*Bessei_K1 (m*rce) 
tai2:=Bessei_KO(m*de*0.001/2)*Bessel_ l1 (m*rce )+Bessei_ IO(m*de*0.001/2) 
*Bessei_K1 (m*rce) 
tal:=tal1/tal2 
fi: =(2*tal*( de/2)*0.001 )/(m*(rce-de*0.001/2)*(rce+de*0.001/2)) 
teta:=1-(As/At)*(1 -fi) 
Rm: =1/(hars )*( 1-teta)/(teta+(Ap/As) )+Atl Ai*( di*O. 001 )/(2*ktubo )*In( de/di) 
{W/m"2*C} 
END 

{***************************************************************************************} 
{**4*********~**************************************************************************} 

PARTE DO PROGRAMA NO QUAL OCORREM INTERAÇÕES PARA A 
CONVERGÊNCIA DE RESULTADOS 

{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 



{VALOR INICIAL DA CAPACIDADE DA SERPENTINA} 
PROCEDURE MRQ1 (mar,iars1 ,iare,irms,irv,icon:mr1 ,Qsu,Qev,Q) 
Q:=mar*(iare-iars1 ){W} 
mr1 :=Q/(irms-icon){kg/s} 
Qsu:=mr1 *(irms-irv) {W} 
Qev:=mr1 *(irv-icon) {W} 
END 
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{DETERMINAÇÃO DA REGIÃO EM QUE DEVE OCORRER 
CONDENSAÇÃO NA SUPERFÍCIE DA SERPENTINA} 
PROCEDURE 
ORVALHO(Tare,Patm,ware,krbl,di,mr1 ,Nc,viscrbl,dx,ilv,Lt,Rm,Lp,At, 
hars,Ai,Tsat,mar,cpare:Taro,To,css,iaro) 
href:=O. 0082*(krbl/( di*O. 001) )*( ( ( 4*mr1 /(Nc) )/(PI*di*O. 001 *viscrbl) )"2*( ( dx*ilv) 
/(9.81 *lt)))"0.4 
To:=DEWPOINT(AirH20,T=Tare,P=Patm,R=1) 
Urei:=1/((AU(Ai*href))+Rm) 
Urel1 :=1 /((AU(Ai*href))+Rm+(1/hars)) 
Taro:=(Urel/hars)*Ai/At*(To-Tsat)+ To 
css:=((Lp*0.001 )/At)*(mar*cpare*Urel1 )*(Tare-taro)/((Tare+ Taro)/2-Tsat) 
iaro:=ENTHALPY(AirH20,T=Taro,P=Patm,w=ware)*1000 
END 

{DETERMINAÇÃO DOS COMPRIMENTOS RELATIVOS ÀS REGIÕES DE 
SUPERAQUECIMENTO E EVAPORAÇÃO} 
PROCEDURE COMPREGIOES(Nc,mr1 ,ilv,xe,Qev,Ai,di,Nt,Ltass:Lev,Lsu,Lt) 
f luxoq:=Qev/Ai 
Lev:=(mr1 /Nc*ilv*(O. 9-xe) )/(fluxoq*PI*di*O. 001) 
Lsu:=NUNc*Ltass*0.001 -Lev 
Lt:=Lev+Lsu 
END 

{DETERMINAÇÃO DE ÀREAS REFERNTES A SUPERFÍCIE SECA E 
ÚMIDA} 
PROCEDURE 
AREASECEUMI(di,Nc,css,At,Ai,Lp,Lt,Lsu,Lev:Atss,Aiss,Atsu,Aisu,Lpsu,Atsu 
p,Atevap,Aims,Aimu,Aibs,Aibu,css1 ,Lpev) 
Aim: =PI*di*0.001 *Lsu*Nc 
Aib:=PI*di*0.001 *Lev*Nc 
Lp1 :=0.001 *Lp 

IF (css<O) THEN 
css:=O 

ENDIF 
IF (css>Lp1) THEN 

css:=Lp1 
ENDIF 

Atss:=css*AULp1 



Aiss:=css*Ai/Lp1 
Atsu:=At*(Lp1-css)/Lp1 
Aisu:=Ai*(Lp1 -css)/Lp1 
Lpsu:=(Lp1/Lt)*Lsu 

IF (css<Lpsu) THEN 
css1 :=0 

ELSE 
css1 :=css-Lpsu 

ENDIF 
IF (css>Lpsu) THEN 

css2:=Lpsu 
ELSE 

css2: =css 
ENDIF 

Lpev:=Lp1 -Lpsu 
Atsup:=(At/Lp1 )*Lpsu 
Atevap:=At-Atsup 
Aims: =css2*Aim/Lpsu 
Aibs:=css1 *Aib/Lpev 
Aibu:=Aib-Aibs 

IF ( css>Lpsu) THEN 
Aimu:=O 

ELSE 
Aimu:=/\im-Aims 

ENDIF 
END 
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{DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO METAL PARA CONDIÇÕES DE 
SUPERFÍCI E SECA} 
PROCEDURE 
R ESI STMEARs(At,Atss, hars, teta,Ap,As,Aiss, di,ktubo, de: Rms, Rars) 
Rms:=At/(Atss*hars)*(1 -
teta)/(teta+(Ap/As) )+At/Aiss*( di*O. 001 )/(2*ktubo )*In( de/di) 
Rars: =At/(hars* Atss) 
END 

{DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA DO METAL PARA CONDIÇÓES DE 
SUPERFÍCIE ÚMIDA} 
PROCEDURE 
R ESI STMEARu(At,Atsu, haru, teta,Ap,As,Aisu, di, ktubo, de, Tsat, cpare, Patm: R 
mu,Raru) 
hh:=(cpare*0.001 )/(1. 715612+0.04333408*Tsat+0.00186828*Tsat"2) 
Rmu:=At/(Atsu*haru)*hh*(1 -
teta)/(teta+(Ap/As) )+At/Aisu*( di*O. 001 )/(2*ktubo )*In( de/di) 
Raru:=At/(haru*Atsu) 
END 

-
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{DETERMINAÇÃO DOS COEFICIENTES DE TRANSFERÊNCIA DE 
CALOR DO REFRIGERANTE PARA REGIÕES DE SUPERAQUECIMENTO 
E EVAPORAÇÃO} 
PROCEDURE 
RESREFRIG(At,mr1 ,di,krbv,cprbv,viscrbv,krbl,viscrbl ,dx,ilv,Nt,Lsu,Lev,Nc:hr 
m,hrbi,Prv,Gr,Red) 
Prv: =cprbv*viscrbv/krbv 
Gr:=(mr1 *4)/(PI*(di*0.001 )"2*Nc) 
Red:=Gr*di*0.001/viscrbv 
hrm: =0. 023*Red"( 4/5)*Prv"(0.4 )*(krbv/( di*O. 001)) 
hrbi:=0.0009*(krbl/( di*O. 001) )*( ( ( 4*mr1 /(Nc) )/(PI*di*O. 001 *viscrbl) )"2*( ( dx*ilv) 
/(9.81 *Lev)))"0.5 
END 

{DETERMINAÇÃO DAS RESISTÊNCIAS TÉRMICAS ASSOCIADAS AO 
REFIRGERANTE REGIÕES DE SUPERAQUECIMENTO E 
EVAPORAÇÃO} 
FUNCTION RREFRI{h,Atc,Aic) 
RREFRI: =Atc/(Aic*h) 
END 

{DETERMINAÇÃO DAS CAPACIDADES CALORÍFICAS MÁXIMAS E 
MÍNIMAS PARA AS REGIÕES DE SUPERAQUECIMENTO E 
EVAPORAÇÃO} 
PROCEDURE 
CAPACIDCALOR(mar,cpare,mr1,cprbv:Cminsu,Cminev,Crev,Crsu) 
C ar: =mar*cpare 
Crefsu:=mr1 *cprbv 

{Na região de superaquecimento} 
IF (Car<Crefsu) THEN 

Cminsu:=Car 
Cmaxsu:=Crefsu 

ENDIF 
IF (Car>Crefsu) THEN 

Cminsu:=Crefsu 
Cmaxsu:=Car 

ENDIF 
Crsu:=Cminsu/Cmaxsu 

{Na região de evaporação} 
Cminev:=Car 
Crev:=O{Cmin/Cmax} 
END 

{DETERMINAÇÃO DAS CONSTANTES DA SERPENTINA PARA AS 
REGIÕES DE 



.. 

SUPERAQUECIMENTO E EVAPORAÇÃO} 
PROCEDURE CONSTSERP(Rmu,Rrm,Rrbi ,Raru,cpare:Sm,Sb) 
Sm:=(Rmu+Rrm)/(cpare*Raru) 
Sb:=(Rmu+Rrbi)/(cpare*Raru) 
END 
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{DETERMINAÇÃO DAS TEMPERATURAS DA SUPERFÍCIE ÚMIDA DA 
SERPENTINA} 
FUNCTION Ts(i,Tar,S,Tr) 
1 O :Ti1 :=Tar 
f1 :=(Ti1/S)-(Tr/S)-
(i)+1 0188.57+1791 .59*Ti1 +19.5775*(Ti1 )"2+0.8370182*(Ti1 )"3 
df1 :=(1/S)+1791.59+39.155*(Ti1 )+2.5116546*(Ti1 )"2 
Ts:=Ti1-(f1/df1) 
dti1 :=(abs(Ts-Ti1 ))/Ts 
lf (dti1 >0.01) Then 

Tar:=Ts 
GoTo 10 

Endif 
IF (Ts<Tr) THEN 
Ts:=Tr+0.001 
ENDIF 
END 

{DETERMINAÇÃO DA DIFERENÇA DE TEMPERATURA MÉDIA 
LOGARÍTMICA} 
FUNCTION DTML(Tse,Trs,Tss,Tre) 
DTML: =( (Tse-Trs )-(Tss-Tre) )/In( (Tse-Trs )/(Tss-Tre)) 
END 

{DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DA SERPENTINA} 
FUNCTION Qserp(Qsuu,Qevu,Qsus,Qevs) 
Qserp: =Qsuu+Qevu+Qsus+Qevs 
END 

{DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR NA SAÍDA DA REGIÃO DE 
SUPERFÍCI E SECA DA SERPENTINA} 
{ADMITE-SE QUE O ESCOAMENTO SEJA EM PARALELO} 
PROCEDURE 
NUTSU PS(Rms, Rars, Rrms,At, Cminsu, Crsu, Tare, cpare,mar, Trbs: Usus, 
N UTsus, epsus, Tarsus) 
Usus:=1/(Rms+Rars+Rrms) 
N UTsus:=(Usus* At)/Cminsu 
epsus:=(1 -exp(( -NUTsus*(1 +Crsu)))/(1 +Crsu)) 
Tarsus:=Tare-( epsus*( Cminsu/( cpare*mar) )*(Tare-Trbs)) 
END 
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{DETERMINAÇÃO DA TEMPERATURA DO AR NA SAÍDA DA REGIÃO DE 
SUPERFÍCIE ÚMIDA DA SERPENTINA} 
{ADMITE-SE QUE O ESCOAMENTO SEJA EM CONTRA CORRENTES} 
PROCEDURE 
NUTSEVPS(Rms,Rars,Rrbis,At,Cminev,Tarsus,cpare,mar,Trbe:Uevs,NUTev 
s, epevs, T arevs) 
Uevs:=1/(Rms+Rars+Rrbis) 
NUTevs:=(Uevs*At)/Cminev 
epevs:=1-exp(-NUTevs) 
Tarevs:=Tarsus-(epevs*(Cminev/(cpare*mar))*(Tarsus-Trbe)) 
END 

{ROTINA DE INTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES APRESENTADAS PELAS 
ESTRUTURAS DE CÁLCULO DESCRITAS ANTERIORMENTE} 
PROCEDURE 
I NTERAÇÃO(Tarsi, haru, de, ktubo,As,Ap, teta, Tsat,hars, Lp, wars, ware, 
Patm,Tare,iarsi,mar,iare,irms,irv,icon,Nc,ilv,xe,Ai,di,Nt,Ltass,At,krbv,cprbv,c 
prbl,viscrbv,krbl,viscrbl,dx,Rm,cpare,Trms,Trbs,Trbe:mr1 ,Qsu,Qev,Q,hrm,hr 
bi,Q1,Tars,Lt) 
IF (Tarsi>Tare) THEN 

iarsi:=ENTHALPY(AirH20, T=Tare-1, P=Patm,w=wars)*1 000 
ENDIF 
50:iars1 :=iarsi 
Tars:=TEMPERATU RE(AirH20, h=iars 1/1 000, P=Patm, w=wars) 
Lp1 :=0.001 *Lp 
CALL MRQ1 (mar,iars1,iare,irms,irv,icon:mr1 ,Qsu,Qev,Q) 
CALL COMPREGIOES(Nc,mr1 ,ilv,xe,Qev,Ai,di ,Nt,Ltass:Lev,Lsu,Lt) 
CALL 
ORVALHO(Tare,Patm,ware,krbl,di,mr1 ,Nc,viscrbl ,dx,ilv,Lt,Rm,Lp,At,hars,Ai , 
Tsat,mar,cpare:Taro,To,css,iaro) 
CALL 
AREASECEUMI(di,Nc,css,At,Ai,Lp,Lt,Lsu,Lev:Atss,Aiss,Atsu,Aisu,Lpsu,Atsu 
p, 
Atevap,Aims,Aimu,Aibs,Aibu, css 1, Lpev) 
CALL 
RESREFRIG(At,mr1 ,di,krbv,cprbv,viscrbv,krbl,viscrbl,dx,ilv,Nt,Lsu,Lev,Nc:hr 
m, 
hrbi, Prv, Gr, Red) 
CALL CAPACI DCALOR(mar, cpare, mr1, cprbv: Cminsu, Cminev, Crev, Crsu) 

{***************************************~~h********************************************} 

{***********************•••••••******••••••••*******************************************} 
{toda a superfície da serpentinas está sob condições de superfície úmida} 

IF (css<O) THEN 
CALL 
RESISTMEARu(At,Atsu,haru,teta,Ap,As,Aisu,di,ktubo,de,Tsat,cpare,Patm:R 
mu, 



Raru) 
Rrbiu:=RREFRI(hrbi,At,Aibu) 

· Rrmu:=RREFRI(hrm,At,Aimu) 
CALL CONSTSERP(Rmu,Rrmu,Rrbiu,Raru,cpare:Sm,Sb) 

T4:=Ts(iare,Tare,Sm,Trms) 
T3:=Ts(iare,Tare,Sb,Trbs) 
T1 :=Ts(iare,Tare,Sb,Trbe) 
T2:=Ts(iars1,Tars,Sb,Trbs) 
DTMLevu:=DTML(T1 ,Trbs,T2,Trbe) 
DTMLsuu:=DTML(T 4, Trms, T3, Trbs) 
Qsus:=O 
Qevs:=O 
Qsuu:=At*DTMLsuu/(Rrmu+Rmu) 
Qevu:=At*DTMLevu/(Rrbiu+Rmu) 
Q1 :=Qserp(Qsuu,Qevu,Qsus,Qevs) 

ENDIF 
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{**************************************************************************~~~~~~~******} 

{*****************************~~AAAAA***********************************~**************} 

{toda a superfície da serpentinas está sob condições de superfície seca} 
IF (css>Lp1) THEN 

Rrms:=RREFRI(hrm,At,Aims) 
Rrbis:=RREFRI(hrbi,At,Aibs) 

CALL RESISTMEARs(At,Atss,hars,teta,Ap,As,Aiss,di,ktubo,de:Rms,Rars) 
CALL 
NUTSUPS(Rms,Rars,Rrms,At,Cminsu,Crsu,Tare,cpare,mar,Trbs:Usus,NUT 
sus, 
epsus, T arsus) 
CALL 
NUTSEVPS(Rms,Rars,Rrbis,At,Cminev,Tarsus,cpare,mar,Trbe:Uevs,NUTev 
s, 
epevs, Tarevs) 

DTMLevs:=DTML(Tarsus,Trbs,Tarevs,Trbe) 
DTMLsus: =DTML(Tarsus, Trbs, Tare, Trms) 
Qsuu:=O 
Qevu:=O 
Qsus: =Usus* At*DTMLsus 
Qevs:=Uevs*At*DTMLevs 
Q1 :=Qserp(Qsuu,Qevu,Qsus,Qevs) 

ENDIF 

{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 
{a condensação ocorre a partir da região de superaquecimento} 

IF ( (css>O) and (css<Lpsu)) THEN 
Trmo: =css*(Trms-Trbs )/Lpsu 
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CALL R ESI STMEARs(At,Atss, hars, teta,Ap,As,Aiss, di, ktubo,de: Rms, Rars) 
CALL 
RESISTMEARu(At,Atsu,haru,teta,Ap,As,Aisu,di,ktubo,de,Tsat,cpare,Patm:R 
mu, 
Raru) 

Rrms:=RREFRI(hrm,At,Aims) 
Rrmu:=RREFRI(hrm,At,Aimu) 
Rrbiu:=RREFRI(hrbi ,At,Aibu) 

CALL CONSTSERP(Rmu, Rrmu, Rrbiu, Raru,cpare: Sm, Sb) 
CALL 
NUTSUPS(Rms,Rars,Rrms,At,Cminsu,Crsu,Tare,cpare,mar,Trbs:Usus,NUT 
sus, 
epsus, Tarsus) 

DTMLsus:=DTML(Tare,Trms,Taro,Trmo) 
T4:=Ts(iaro,Taro,Srn,Trmo) 
T3:=Ts(iaro,Taro,Sb,Trbs) 
T1 :=Ts{iaro,Taro,Sb,Trbe) 
T2:=Ts{iars1,Tars,Sb,Trbs) 
DTMLevu:=DTML(T1,Trbs,T2,Trbe) 
DTMLsuu: =DTML(T 4, Trmo, T3, Trbs) 
Qevs:=O 
Qsus:=At*DTMLsus*Usus 
Qsuu:=At*DTMLsuu/(Rrmu+Rmu) 
Qevu:=At*DTMLevu/(Rrbiu+Rmu) 
Q1 :=Qserp(Qsuu,Qevu,Qsus,Qevs) 

ENDIF 

{*~~~~~k~AkA~~***kAk******~k*********************************************************} 

{***************************************************************************************} 
{condensação ocorre a partir da região de evaporação} 

IF ((css>Lpsu) and (css<Lp1 )) THEN 
CALL R ESI STMEARs(At,Atss, hars, teta,Ap,As,Aiss, di, ktubo, de: Rms, Rars) 
CALL 
R ESI STMEARu(At,Atsu, haru, teta,Ap,As,Aisu,di, ktubo,de, Tsat, cpare, Patm: R 
mu, 
Raru) 

Rrms:=RREFRI(hrm,At,Aims) 
Rrbis:=RREFRI(hrbi,At,Aibs) 
Rrbiu:=RREFRI(hrbi,At,Aibu) 
Rrmu:=O 

CALL CONSTSERP( Rmu, Rrmu, Rrbiu, Raru, cpare: Sm, Sb) 
CALL 
NUTSUPS(Rms,Rars,Rrms,At,Cminsu,Crsu,Tare,cpare,mar,Trbs:Usus, NUT 
sus, 
epsus,Tarsus) 
CALL 
NUTSEVPS(Rms,Rars,Rrbis,At,Cminev,Tarsus,cpare,mar,Trbe:Uevs, NUTev 



I 

.I 

I 

' 

s, 
epevs, T arevs) 

DTMLevs:=DTML(Tarsus,Trbe,Taro,Trbs) 
DTMLsus:=DTML(Tare,Trms,Tarsus,Trbs) 
T1 :=Ts(iare,Taro,Sb,Trbs) 
T2:=Ts(iars1 ,Tars,Sb,Trbe) 
DTMLevu:=DTML(T1 ,Trbe,T2,Trbs) 
DTMLevs: =DTML(Tarsus, Trbs, Tara, Trbs) 
DTMLsus:=DTML(Tare,Trms,Tarsus,Trbs) 
Qevs:=At*DTMLevs*Uevs 
Qsus:=At*DTMLsus*Usus 
Qsuu:=O 
Qevu:=At*DTMLevu/(Rrbiu+Rmu) 
Q1 :=Qserp(Qsuu,Qevu,Qsus,Qevs) 

ENDIF 
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{***************************************************************************************} 
{***************************************************************************************} 
{teste de convergência dos resultados baseados na capacidade total de 
serpentina - região de superaquecimento e evaporação} 
iars:=iare-(Q1/mar) 
QQQ:=abs(Q-01 )/0 1 
IF (QQQ>0.001) THEN 

iarsi:=iars 
GOTO 50 

ENDIF 
END 

CALL 
AREAS(di,ep,Ltass,esa,ea,La,Lp,SI,St:de,Afr,Aiivre,Ap,As,At,Dh,sigma,alem 
etro, 
Na,AeAt,Ai,Nt) 
CALL 
PROPDOAR(ware,Nc,Tare,Patm,Aiivre,vazãoar:denar20,iare,Garmax,viscar 
e, 
cpare,kare,mar) 
CALL 
PROPDOREF(Tsat,DTsup,Tcond:Trms, irms,Trbe,Trbs, krbl,l<rbv,cprbl,cprbv, 
viscrbl, viscrbv, irl,irv,xe,dx, ilv, icon) 
CALL 
RESMET AL(At,Ap,As,Ai, di, de, ktubo,kaleta,ea, SI, St, de, hars: Rm, teta,rce) 
CALL 
HDOAR(esa,ea,At,Garmax,de,viscare,SI,AeAt,n,cpare,viscare,kare,mar:Red 
c,j , 
Pr,hars,haru,NUTar,JP) 
CALL MATMETAL(metaleta,mettubo:kaleta,ktubo) 
CALL 
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TEMPARSAIDA(wars,ism,iare,iarsi,NUTar,Tsm,Patm,Tarsi,Tare:O,O,O,O) 
CALL 
INTERAÇÃO(Tarsi,haru,de,ktubo,As,Ap,teta,Tsat,hars,Lp,wars,ware,Patm,T 
are, 
iarsi,mar,iare,irms,irv,icon,Nc,ilv,xe,Ai,di,Nt,Ltass,At,krbv,cprbv,cprbl,viscrbv 
,krbl,viscrbl,dx,Rm,cpare,Trms,Trbs,Trbe:mr1,Qsu,Qev,Q,hrm,hrbi,Q1,Tars, 
Lt) 
{***************************************************************************************} 

{***************************************************************************************} 

O PROGRAMA PERMITE SIMULAR CAPACIDADES DE SERPENTINAS 
SOB CONDIÇÕES DE SUPERFÍCIES SECA OU ÚMIDA 

O PROGRAMA SIMULA COMO PRINCIPAIS PARÂMETROS: 
CAPACIDADE DA SERPENTINA, VAZÃO DE REFRIGERANTE E 

TEMPERATURA DO AR NA SAÍDA DA SERPENTINA 

DADOS DE ENTRADA PARA REALIZAÇÃO DA SIMULAÇÃO DE 
SERPENTINAS RESFRIADORAS E DESUMIDIFICADORAS 

{***************************************************************************************} 
{*********************************************.******************************************} 

{Se o metal da aleta for alumínio, então : metaleta=1, se for de cobre, então: 
metaleta=2} 
{Se o metal do tubo for alumínio, então : mettubo=1, se for de cobre, então: 
mettubo=2} 
metaleta=1 
mettubo=1 

{Digite o número de fi leiras de tubos (na direção do escoamento do ar)} 
n= 

{Digite o número de circuitos de refrigerante da serpentina} 
Nc= 

{Dê os dados geométricos da serpentina} 
di= {diâmetro interno do tubo, mm} 
ep= {espessura da parede do tubo, mm} 
Ltass= {comprimento frontal da serpentina, mm} 
esa= {espassamento entre aletas, mm} 
ea= {espessura da aleta, mm} 
La= {altura da serpentina, mm} 
Lp= {profundidade da serpentina, mm} 
SI= {distância longitudinal entre tubos, mm} 
St= {distância transversal entre tubos, mm} 

{Dê os condições de trabalho da serpentina} 
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Tare= 
Patm= 
vazãoar= 
Tsat= 
DTsup= 
Tcond= 
ware= 
wars= 

{Temperatura de entrada do ar na serpentina, C} 
{Pressão atmosférica, kPa} 
{vazão do ar em massa, kg/s} 
{Temperatura de saturação do refrigerante, C} 
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{Grau de superaquecimento na saída da serpentina, C} 
{Temperatura de condensação do refrigerante, C} 

{umidade absoluta na entrada da serpentina} 
{umidade absoluta na saída da serpentina} 



ANEXO E- DADOS DE ENTRADA DA SIMULAÇÃO DE 
RICH, UTILIZADOS NO PROGRAMA DE 
SIMULAÇÃO DESTE TRABALHO 

• DADOS DE ENTRADA - PARÂMETROS GEOMÉTRICOS 

diâmetro interno do tubo, mm 
espessura da parede do tubo, mm 
comprimento frontal da serpentina, mm 
espassamento entre afetas, mm 
espessura da afeta, mm 
altura da serpentina, mm 
profundidade da serpentina, mm 
distância longitudinal entre tubos, mm 
distância transversal entre tubos, mm 

di=8,28 
ep=0,889 
Ltass=457,2 
esa=2, 117 
ea=O, 1524 
La=304,8 
Lp=88 
S/=22 
St=25,4 

• DADOS DE ENTRADA - PARÂMETROS GEOMÉTRICOS 

Temperatura de entrada do ar na serpentina, °C 
Pressão atmosférica, kPa 
vazão do ar em massa, kgls 
Temperatura de saturação do refrigerante, °C 
Grau de superaquecimento na saída da serpentina, °C 
Temperatura de condensação do refrigerante, °C 
Umidade absoluta na entrada da serpentina 
Umidade absoluta na saída da serpentina 

Tare=26,66 
Patm=101,3 
vazãoar-809 
Tsat=5,55 
DTsup=5,5 
Tcond=43,33 
ware=0,011 
wars=O, 0086 
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